Załącznik Nr 3 do WPF na lata 2013-2029

UZASADNIENIE

Założenia przyjętych danych.
Główne założenia danych znajdujących się w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta
Słupska zawarte są w Uchwale Nr XXXI/432/13 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 22 stycznia
2013 roku. Należą do nich m.in.:
•

wzrost stawek podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych min. o
5% przy założeniu zwiększenia podstaw opodatkowania o nowo wybudowane
budynki i budowle,

•

wzrost subwencji ogólnej o wskaźnik PKB,

•

wzrost dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o
wskaźnik inflacji,

•

występująca nadwyżka budżetowa zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej
zaciągniętych zobowiązań,

•

podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych przyjęto wzrost 100%
prognozowanego PKB.

Zmiany dokonywane w przedsięwzięciach:
1. Wprowadza się nowy projekt pn. „Uczenie się przez całe życie” realizowany przez
Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 4 w okresie 01.08.2013 r. – 31.07.2015 r.
w ramach Partnerskiego Projektu Szkół Programu Comenius, finansowanego przez Fundację
Rozwoju Systemu Edukacji z następującym planem finansowym:
2013 rok –14.000 zł;
2014 rok – 50.000 zł;
2015 rok – 16.608 zł
Całkowita wartość zadania wynosi 80.608 zł.
Celem projektu jest:
− promowanie obywatelstwa w znaczeniu regionalnym i narodowym,
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− rozwój integracji europejskiej w zakresie nauczania podobnych przedmiotów
w nowym wydaniu,
− podniesienie aspiracji uczniów poprzez przedstawienie im faktów pokazujących,
iż wykształcenie jest elementem napędowym do samorealizacji,
− rozwój integracji w wymiarze europejskim w zakresie nauczania poprzez porównanie
i kontrast w różnych systemach edukacyjnych w Europie,
− rozwój przedsiębiorczości u uczniów poprzez rozwijanie kreatywności i łączenie
nauki ze światem pracy,
− zwiększanie biegłości w mediach poprzez zastosowanie nowych technologii,
szczególnie tych wykorzystywanych poza szkołą.
2. Wprowadza się nowy projekt pn.„Uczenie się przez całe życie” realizowany przez
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w okresie 01.08.2013r – 31.07.2015r. w ramach
Partnerskiego Projektu Szkół Programu Comenius finansowanego przez Fundację Rozwoju
Systemu Edukacji z następującym planem finansowy:
2013 rok – 20.000 zł,
2014 rok – 56.000 zł,
2015 rok – 8.000 zł.
Całkowita wartość projektu wynosi 84.000 zł.
Celem projektu jest wzmacnianie europejskiego wymiaru edukacji poprzez promowanie
współpracy międzynarodowej, a także poprawa pod względem jakościowym i ilościowym
partnerstwa między szkołami oraz mobilności, w której uczestniczą uczniowie i kadra
nauczycielska z różnych państw członkowskich. Projekt daje możliwość wzajemnego uczenia
się, wymiany doświadczeń oraz rozwijania struktur współpracy międzynarodowej.
3. Wprowadza się nowy projekt pn. „Młody kreatywny” w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego. Projekt realizowany będzie od 19.08.2013r. do 31.12.2014r., którego
realizatorem jest Zespół Szkół Technicznych z następującym planem finansowym:
2013 rok - 51.448 zł (w tym na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na zakup
szerokoformatowego plotera oraz na oprogramowanie graficzne kwota 21.400,-),
2014 rok – 70.148 zł.
Całkowita wartość projektu wynosi 121.596,2

Celem projektu jest podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego
50 uczniów i 16 uczennic klas Technik Informatyk i Technik Organizacji Reklamy.
W ramach projektu zorganizowane zostaną bezpłatne zajęcia z grafiki komputerowej,
tworzenia stron internetowych, przedsiębiorczości oraz zostanie podjęta współpraca
z przedsiębiorstwami i Urzędem Pracy w Słupsku.
4. Wprowadza się nowy projekt pn.„Zaprojektuj swoją przyszłość” realizowany przez
Zespół Szkół Technicznych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany
będzie od 01.06.2013r. do 31.07.2014r. podczas którego wsparciem objęci zostaną
uczniowie klasy I i II.
Projekt zakłada współpracę z pracodawcami i instytucjami rynku pracy, dodatkowe zajęcia
z języka angielskiego zawodowego, zajęcia wyrównawcze oraz warsztaty z doradcą
zawodowym, a jego głównym celem jest kompleksowa i trwała zmiana jakości nauczania
przyszłych projektantów i stylistów odzieży.
Plan finansowy przedstawia się następująco:
2013 rok – 158.525 zł, (w tym wydatki majątkowe z przeznaczeniem na zakup programu
komputerowego na kwotę 35.000,-),
2014 rok – 58.165 zł.
Całkowita wartość projektu wynosi 216.690 zł.
5. Wprowadza się nowy projekt pn. „Przyszłość – to my” realizowane przez Szkołę
Podstawową Nr 4 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest od 01.08.2013r.
do 31.07.2015r. Plan finansowy przedstawia się następująco:
2013 rok – 231.517 zł;
2014 rok – 287.105 zł;
2015 rok – 162.986 zł.
Całkowita wartość projektu wynosi 681.608 zł.
Cele projektu:
− integracja uczniów zdrowych z uczniami z orzeczeniem o kształceniu specjalnym,
− zminimalizowanie dysproporcji edukacyjnych w zakresie kompetencji uczniów
mających problemy w nauce,
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− wzmocnienie kompetencji uczniów ostatnich klas przez dodatkowe zajęcia
fakultatywne,
− rozwijanie specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów zdolnych poprzez zapewnienie
dodatkowych zajęć interdyscyplinarnych.
6. Wprowadza się nowy projekt pn. „AQUA – zajęcia interdyscyplinarne” realizowany
przez Szkołę Podstawową Nr 9 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
realizowany w okresie 01.08.2013-31.07.2015. Celem projektu jest zmniejszenie dysproporcji
i wyrównanie szans edukacyjnych 368 uczniów z Katolickiego Gimnazjum im. św. Marka
w Słupsku i Szkoły Podstawowej nr 9 w Słupsku.
Plan finansowy przedstawia się następująco:
2013 rok – 57.180 zł.
2014 rok – 133.790 zł;
2015 rok – 46.520 zł.
Całkowita wartość projektu wynosi 237.490 zł.
7. W ramach projektu pn. „Podwyższenie umiejętności językowych w turystyce jako
wsparcie regionalnej strategii rozwoju” dokonuje się zwiększenia planu projektu
w br. o kwotę 25.981 zł. Środki zostaną przeznaczone na uregulowanie płatności za transport
uczniów do i z Niemiec oraz na częściowe pokrycie płatności za wyżywienie uczniów
na praktykach. Ponadto ulegnie zmniejszeniu plan na 2014 rok o kwotę 60.555 zł w wyniku
niższych płatności występujących w projekcie.
Montaż finansowy projektu po zmianie przedstawia się następująco:
2013 rok – 273.000zł,
2014 rok – 1.200 zł.
8. W zadaniu pn.„Opracowanie dokumentacji dla przygotowania terenu inwestycyjnego
„Przy Obwodnicy” w Słupsku" proponuje się zwiększenie w br. wkładu Miasta o kwotę
8 100 zł, tj. do kwoty 101 045 zł, pozostały plan finansowy zadania pozostaje bez zmian.
Wartość całkowita zadania ulegnie zwiększeniu o 8 100 zł i wynosić będzie 404 442 zł.
W 2013 roku uzyskano interpretację indywidualną z Izby Skarbowej w Bydgoszczy
uznającej, iż Miasto może odzyskać podatek VAT poniesiony przy realizacji przedmiotowej
inwestycji oraz, że jest to koszt niekwalifikowany projektu. W związku z powyższym
należało zwrócić instytucji dotującej nienależnie zrefundowane kwoty podatku VAT
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oraz wystąpić do Urzędu Skarbowego o zwrot VAT-u. Zwrotu nienależnie refundowanego
podatku VAT dokonano ze środków zabezpieczonych w budżecie Miasta na realizację
przedmiotowego zadania. Miasto wystąpiło do Urzędu Skarbowego o zwrot poniesionego
podatku VAT i otrzymało z tego tytułu zwrot w kwocie 37 196,52 zł. Z uwagi
na wcześniejsze zmniejszenie wydatków konieczne jest przesunięcie z uzyskanych dochodów
z tytułu zwrotu podatku VAT kwoty 8 100 zł na wydatki niekwalifikowanych projektu
tj. podatek VAT (90001.6050).
9. W zadaniu pn. „Nowe połączenie drogi krajowej nr 21 z drogą wojewódzką nr 210
(w ciągu ulic Słonecznej, Rybackiej oraz Leśnej) wraz z budową drogi dojazdowej
do terenów przemysłowych "Przy Obwodnicy" proponuje się zmniejszenie w 2013 roku
wkładu Miasta o kwotę 70 172 zł, tj. do kwoty 29 828 zł. Pozostały montaż finansowy
zadania:
Miasto: 2014 r. – 87 023 zł (zmniejszenie o 212 977 zł);
Unia Europejska: 2013 r. – 89 483 zł (zmniejszenie o 210 517 zł), 2014 r. –261 068 zł
(zmniejszenie o 638 932 zł).
Wartość całkowita zadania w latach 2013-2014 wyniesie 467 402 zł (zmniejszenie
o 1 132 598 zł).
Powyższa zmiana wynika z faktu, iż po przeprowadzeniu postępowania przetargowego
wystąpiły oszczędności poprzetargowe.
10. W zadaniu pn. „Wzrost atrakcyjności systemu transportu zbiorowego na obszarze
Aglomeracji Słupskiej poprzez budowę węzła integracyjnego Dworzec Kolejowy
i Autobusowy wraz z infrastrukturą towarzyszącą dostosowaną do potrzeb osób
niepełnosprawnych - Etap I” proponuje się zmniejszenie w br. wkładu Miasta o kwotę 125.
340 zł, tj. do kwoty 174.660 zł. Pozostały montaż finansowy zadania:
Miasto: 2014 r. – 2.668.909 zł (zwiększenie o 18.909 zł), 2015 r. – 826.261 zł (zwiększenie o
826.261 zł);
Unia Europejska: 2014 r. – 14.189.883 zł (zwiększenie o 6.839.883 zł), 2015 r.- 3 444 039 zł
(zwiększenie o 294 039 zł);
Inne (Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o.): 2013 r. - 306.016 zł (zwiększenie o 306.016
zł), 2014 r. – 5.408.621 zł (zwiększenie o 5.408.621 zł), 2015 zł – 1 147 902 zł (zmniejszenie
o 202 098zł).
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Wartość całkowita zadania w latach 2013-2014 wyniesie 28.166.291 zł (zwiększenie
o 13.366.291 zł ).
Zwiększenie kosztów realizacji zadania spowodowane jest zwiększeniem zakresu prac
Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku, urealnieniem kosztów
udziału Miasta według projektów i kosztorysów oraz zwiększeniem udziału finansowania
zewnętrznego. Przesunięcie konieczne jest również ze względu na przesunięcie terminu
składania wniosków z czerwca na październik 2013 roku.
Ponadto proponuje się zmianę nazwy zadnia na „Wzrost atrakcyjności systemu transportu
zbiorowego na obszarze Miasta Słupska poprzez budowę węzła integracyjnego
wraz z infrastrukturą towarzyszącą dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych –
Etap I”.
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