Załącznik Nr 3 do WPF na lata 2012-2029

UZASADNIENIE

Dokonuje się następujących zmian:
1.

Proponuje się ująć zadanie pn. „Przebudowa Alei 3-go Maja w Słupsku”

przewidziane do realizacji w 2013 roku o następującym montaŜu finansowym: Miasto 5 180 000 zł, Skarb Państwa (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji):

–

2 220 000 zł. Całkowita wartość zadania wyniesie 7 661 100 zł.
Dokumentacja budowlano-wykonawcza dla przedmiotowej inwestycji została opracowana
w 2009 r. W ramach zadania zostanie wykonany następujący zakres prac:
−

przebudowa jezdni, chodników, budowa ścieŜki rowerowej i chodnika, przebudowa
i budowa zjazdów,

−

budowa oświetlenia i odwodnienia,

−

docelowa organizacja ruchu,

−

zagospodarowanie terenu zielenią.
Na realizację przedmiotowej inwestycji Miasto planuje ubiegać się o dofinansowanie

w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Wykonanie przebudowy
Alei 3-go Maja znacznie poprawi warunki bezpieczeństwa ruchu drogowego, pieszych oraz
rowerzystów.

2.

Proponuje się ująć zadanie pn. „Ciepło i oszczędnie od kołyski do matury –

termomodernizacja budynków uŜyteczności publicznej w mieście Słupsk” przewidziane
do realizacji w latach 2009-2014 o następującym montaŜu finansowym: Miasto: 2012 r. –
58 200 zł, 2013 r. – 594 718 zł, 2014 r. – 600 465

zł; Unia Europejska: 2013 r. –

1 544 153 zł, 2014 r. – 1 801 394 zł. Całkowita wartość zadania w latach 2012 -2014
wyniesie 4 598 930 zł.
W ramach zadania planuje się wykonać termomodernizację Ŝłobków nr 1, 2 i 3 oraz internatu
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Zakres przewidzianych prac budowlanych
będzie obejmować ocieplenie ścian zewnętrznych ( w tym piwnic), dachów i stropodachów
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wentylowanych i niewentylowanych, modernizacje instalacji c.o., montaŜ liczników
i podzielników ciepła, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej.

Zakres rzeczowy zadania:
−

2012 r.: wykonanie dokumentacji technicznej oraz audytu dla Szkoły Podstawowej
nr 10,

−

2013 r.: termomodernizacja Ŝłobka nr 3 oraz internatu Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego,

−

2014 r.: termomodernizacja Ŝłobka nr 1 i 2.

Zadanie otrzymało dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla
Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 w ramach konkursu dla Działania 5.5
„Infrastruktura energetyczna i poszanowanie energii”.

3.

W zadaniu pn. „Odnowienie komunalnego zasobu mieszkaniowego" proponuje się

zmniejszenie wydatków Miasta w 2012 r. o kwotę 100 000 zł, tj. do kwoty 400 000 zł oraz
przesunięcie tej kwoty na 2014 r., tj. zwiększenie do kwoty 3 100 000 zł. Wartość całkowita
zadania nie ulegnie zmianie.

4.

W zadaniu pn. „Program gospodarki wodno – ściekowej w rejonie Słupska"

proponuje się skrócenie okresu realizacji z lat 2011-2020 na lata 2011-2017 oraz zmianę
montaŜu finansowego zadania na następujący: Inne (Gmina Słupska): 2012 r. – 1 002 171 zł,
2013 r. – 1 200 000 zł, 2014 r. – 1 200 000 zł, 2015 r. – 1 100 000 zł, 2016 r. 1 000 000 r.,
2017 r. – 656 362 zł. Wartość całkowita zadania w latach 2012-2017 wyniesie 6 158 533 zł.
Zgodnie z Porozumieniem Międzygminnym zawartym w dniu 13 maja 2009 roku,
dotyczącym wspólnej realizacji przez Miasto Słupsk, Gminę Kobylnica oraz Gminę Słupsk
projektu pn. „Program gospodarki wodno – ściekowej w rejonie Słupska”, kaŜda z gmin
miała pokrywać przypadające na nią wydatki związane z realizacją projektu. PowyŜsze

środki przekazywane były Miastu, które następnie przekazywało je spółce „Wodociągi
Słupsk” Sp. z o.o. tytułem podwyŜszenia kapitału zakładowego. Z uwagi na fakt
przystąpienia Gminy Kobylnica do spółki „Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o. w charakterze
udziałowca, środki pienięŜne związane z realizacją projektu gmina przekazywać będzie
bezpośrednio Spółce w formie wniesienia wkładu gotówkowego na objęcie nowych
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udziałów. PowyŜsza zmiana została ujęta w Aneksie z dnia 16 lipca 2012 r. do powołanego
porozumienia.

5.

W

zadaniu

pn.

„Budowa

pomieszczeń

socjalno-biurowych

przy

domu

pogrzebowym" proponuje się zmniejszenie wydatków Miasta w 2012 r. o kwotę 97 000 zł,
tj. do kwoty 3 000 zł, pozostałe wydatki związane z realizacją zadania pozostają bez zmian.
Wartość całkowita zadania wyniesie 103 000 zł.
W roku bieŜącym zakres rzeczowy inwestycji został ograniczony do opracowania
dokumentacji projektowej. Kwotę 97 000 zł proponuje się przesunąć na realizację zadania
pn. "Rozbudowa nowych kwater wraz z alejkami na cmentarzu przy ul. Zachodniej”.

6.

W zadaniu pn. „Rozbudowa nowych kwater wraz z alejkami na cmentarzu przy

ul. Zachodniej " proponuje się zwiększenie wydatków Miasta w 2012 r. o kwotę 97 000 zł,
tj. do kwoty 147 000 zł. Wartość całkowita zadania wyniesie 397 000 zł.
Ponadto proponuje się zmianę nazwy zadania na „Rozbudowę nowych kwater wraz
z alejkami na cmentarzu przy ul. Zachodniej oraz budowę ogrodzenia”.
PowyŜsze zmiany wynikają z konieczności zapewnienia niezbędnej liczby miejsc
grzebalnych na cmentarzu, wyznaczania alejek oraz rozszerzenia zakresu rzeczowego zadania
o prace związane z dokończeniem ogrodzenia cmentarza na odcinku od domu
przedpogrzebowego w kierunku nowych kwater w celu zamknięcia obszaru cmentarza.

7.

W zadaniu pn. „Przebudowa ul. Hubalczyków, ul. Jodłowej oraz ul. Sucharskiego"

proponuje się zwiększenie wydatków Miasta w br. o kwotę 100 000 zł, tj. do kwoty
1 751 005 zł. Wartość całkowita zadania wyniesie 8 242 201 zł.
PowyŜsza zmiana spowodowana jest koniecznością wykonania robót dodatkowych, które nie
były przewidziane w zakresie rzeczowym zadania na etapie opracowywania dokumentacji
projektowej, a które są niezbędne do prawidłowego zakończenia inwestycji. Zadanie jest
rozliczane powykonawczo.

8.

W zadaniu pn. „Nowy przebieg drogi krajowej nr 21 w Słupsku” proponuje się

wydłuŜenie okresu realizacji zadania o 1 rok tj. na lata 2008-2015, zmniejszenie w roku
bieŜącym wkładu Miasta o kwotę 280 000 zł, tj. do kwoty 5 020 000 zł oraz przesunięcie
kwoty 120 000 zł z klasyfikacji 600.60016.6050 (Wydział Komunikacji – Zarząd
Infrastruktury Miejskiej) na 700.70005.6060 (Wydział Gospodarki Nieruchomościami).
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Pozostały montaŜ finansowy zadania: Miasto Słupsk: 2013 r. – 9 428 613 zł ( zmniejszenie
o 308 831 zł), 2014 r. – 15 337 445 zł (zwiększenie o 3 000 001 zł), 2015 r. – 2 638 933 zł
( zwiększenie o 2 638 933 zł); Unia Europejska: 2013 r. – 53 428 805 zł ( zmniejszenie
o 19 083 378 zł), 2014 r. – 86 912 183 zł (zwiększenie o 17 000 000 zł), 2015 r. –
14 953 951 zł ( zwiększenie o 14 953 951 zł). Całkowita wartość zadania wyniesie
189 274 892 zł.
Z uwagi na brak dofinansowania zadania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko zakres rzeczowy inwestycji w roku bieŜącym ograniczony został do
opracowania dokumentacji budowlano - wykonawczej dla etapu II i III przedmiotowego
zadania, kosztorysów inwestorskich, oszacowania kosztów związanych z wypłatą
odszkodowań za przejęte nieruchomości niezbędnych do realizacji inwestycji oraz ich
wypłaty. Zwiększenie środków finansowych w 2012 r. na rozdziale 70005 pozwoli Miastu
zakończyć wypłaty odszkodowań za przejęcie z mocy prawa nieruchomości.
W chwili obecnej trwają prace polegające na opracowywaniu i kompletowaniu dokumentów
niezbędnych do złoŜenia wniosku o dofinansowanie zadania w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

9.

W zadaniu pn. „Termomodernizacja obiektów uŜyteczności publicznej w mieście

Słupsk- szkoły i przedszkola” proponuje się zmniejszenie w 2012 r.

wkładu

Miasta

o kwotę 55 390 zł, tj. do kwoty 845 893 zł oraz wkładu Unii Europejskiej o 41 358 zł, tj. do
kwoty 782 696 zł. Wartość całkowita zadania wyniesie 12 894 731 zł.
PowyŜsza zmiana wynika z oszczędności poprzetargowych uzyskanych na robotach
termomodernizacyjnych na obiekcie Szkoły Podstawowej nr 6 w Słupsku.
Kwotę 55 390 zł proponuje się przeznaczyć na zabezpieczenie wkładu Miasta w związku
z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Ciepło i oszczędnie od kołyski do matury –
termomodernizacja budynków uŜyteczności publicznej w mieście Słupsk”.

10.

W

zadaniu

pn.

„Opracowanie

dokumentacji

dla

przygotowania

terenu

inwestycyjnego „Przy Obwodnicy” w Słupsku” proponuje się wydłuŜenie okresu realizacji
zadania o 1 rok tj. na lata 2011-2013 oraz zmniejszenie w 2012 r wkładu Miasta o kwotę
66 670 zł, tj. do kwoty 102 731 zł. Pozostały montaŜ finansowy zadania: Miasto: 2013 r. –
66 670 zł (zwiększenie o 66 670 zł) ; Unia Europejska: 2012 r. – 75 281 zł (zmniejszenie
o 140 509 zł) , 2013 r. - 140 509 zł (zwiększenie o 140 509 zł). Wartość całkowita zadania
nie ulega zmianie.
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Opóźnienie w realizacji inwestycji spowodowane jest wystąpieniem nieprzewidzianych
okoliczności, które wynikły na etapie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach. Po zasięgnięciu opinii Regionalnej Dyrekcji Ochrony
Środowiska z siedzibą w Gdańsku oraz Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej
w Słupsku, które wskazały obowiązek wykonania raportu oddziaływania na środowisko,
organ wydał postanowienie o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na
środowisko, tj. raportu oddziaływania na

środowisko. Przy pierwotnym ustalaniu

harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji zadania zarówno Wykonawca dokumentacji
jak i Miasto nie mogli przewidzieć konieczności sporządzenia raportu, gdyŜ przedmiotowa
inwestycja nie jest przedsięwzięciem podlegającym obligatoryjnie obowiązkowi sporządzenia
raportu środowiskowego. Decyzja organu o konieczności przeprowadzenia oceny
oddziaływania inwestycji na środowisko nakłada obowiązek przygotowania wielu
specjalistycznych dokumentów i wiąŜe się z dalszym, długotrwałym procesowaniem
w ramach powyŜszego postępowania. Z uwagi na skomplikowaną procedurę środowiskową
warunkującą

kompleksowe

przygotowanie

zaplanowanej

dokumentacji,

termin

jej

opracowania przesunięty został na III kwartał 2013 r.

11.

W zadaniu pn. „Budowa mieszkań o charakterze socjalnym” proponuje się

zmniejszenie w roku bieŜącym wkładu Miasta o kwotę 55 196 zł, tj. do kwoty 1 129 871 zł.
Pozostały montaŜ finansowy zadania pozostaje bez zmian. Wartość całkowita zadania
wyniesie 4 430 929 zł.
Po rozliczeniu zadania inwestycyjnego powstała oszczędność w kwocie 55 196 zł.

12.

W zadaniu pn. „Rewitalizacja Traktu KsiąŜęcego w Słupsku w obrębie I obszaru

problemowego Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Słupska na lata 2009-2015”
proponuje się w bieŜącym roku zmniejszenie wkładu Miasta o kwotę 1 029 294 zł, tj. do
kwoty 5 520 105 zł. Pozostały montaŜ finansowy zadania: Miasto: 2013 r. – 940 398 zł
(zwiększenie o 939 798 zł) ; Unia Europejska: 2012 r. – 11 784 993 zł (zmniejszenie
o 1 846 490 zł) , 2013 r. – 1 766 675 zł (zwiększenie o 1 765 275 zł). Całkowita wartość
zadania w latach 2012-2013 zmniejszyła się o 170 711 zł i wynosi 20 012 171 zł.
PowyŜsze zmiany wynikają z:
1) Wydział Komunikacji – w wyniku rozliczenia powykonawczego zadania inwestycyjnego
- przebudowa deptaka ul. Wojska Polskiego w Słupsku - na zadaniu powstała
oszczędność w kwocie 121 833 zł.
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Wydział Komunikacji

2012 r.

600.60016.6057

zmniejszenie o 120 166 zł

600.60016.6059

zmniejszenie o 1 667 zł

2) Wydział Inwestycji i Rozwoju Miasta – w związku z opóźnieniami w realizacji
rozbudowy Teatru Rondo, budowy Słupskiego Centrum Organizacji Pozarządowych
i Ekonomii Społecznej oraz dostawy wyposaŜenia dla obiektów: Ośrodka SportowoRekreacyjnego, Teatru Rondo i SCOPiES, konieczne jest przesunięcie zakresu
rzeczowego zadania oraz środków w łącznej kwocie 2 705 073 zł na 2013 rok. Ponadto
w wyniku zgody Zarządu Województwa Pomorskiego na rozszerzenie zakresu
rzeczowego

projektu

o

budowę

drogi

do

Ośrodka

Szkolno-Wychowawczego

zmniejszeniu uległy koszty niekwalifikowane w 2012 roku (§ 6050).
Opóźnienia w realizacji rozbudowy teatru Rondo oraz budowy Słupskiego Centrum
Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej spowodowane było odkryciem na
terenie budowy fundamentów synagogi. W związku z decyzją archeologiczną wydaną
przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków konieczne było dokonanie zmian projektu
fundamentów, przyłączy, projektu zagospodarowania terenu oraz decyzji pozwolenia na
budowę. Zarys fundamentów synagogi na mapach do celów projektowych róŜnił się
z rzeczywistym ich zlokalizowaniem, w związku z tym powstałe opróŜnienia nie
wynikają z winy projektanta ani wykonawcy robót. Czas przestoju na budowie SCOPiES
określa się na ok. 5 miesięcy. Planowany termin zakończenia inwestycji przewiduje się na
marzec 2013 r.
Z uwagi na konieczność ogłoszenie drugiego przetargu na dostawę wyposaŜenia dla
obiektów: Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego, Teatru Rondo i SCOPiES nie jest moŜliwe
wydatkowanie w br. całej zaplanowanej kwoty. Termin rozstrzygnięcia przetargu
przewiduje się na listopad br, co biorąc pod uwagę duŜy zakres zamówienia,
uniemoŜliwia jego całkowitą realizację i sfinansowanie w 2012 r. Ponadto z uwagi, iŜ
prace budowlane na obiektach Teatru Rondo i SCOPiES zostaną zakończone
w przyszłym roku, wskazane jest przesunięcie montaŜu zakupionego wyposaŜenia na
2013 r.
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Wydział Inwestycji i
Rozwoju Miasta

2012 r.

2013 r.

700.70095.6057

zmniejszenie o 1 726 324 zł

zwiększenie o 1 765 275 zł

700.70095.6050

zmniejszenie o 312 000 zł

-

700.70095.6059

zmniejszenie o 715 627 zł

zwiększenie o 939 798 zł

14.

Proponuje się usunąć zadanie pn. „Budowa ścieŜki rowerowej wzdłuŜ Alei 3-go Maja

od ulicy Chrobrego do granic administracyjnych Miasta Słupska” w związku
z pojawieniem się nowego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa Alei 3-go Maja
w Słupsku”, które będzie obejmować zakres rzeczowy usuniętej inwestycji. Miasto
przygotowuje się do złoŜenia wniosku o dofinansowanie zadania w ramach Narodowego
Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Budowa ścieŜki rowerowej wraz z przebudową
drogi, daję większe szanse uzyskania dofinansowania.

15.

Proponuje się usunąć zadanie pn. „Termoizolacja budynków Zespołu Szkół

Ekonomicznych

i

Ogólnokształcących

w

Słupsku”.

PowyŜsza

zmiana

wynika

z konieczności zabezpieczenia wkładu Miasta w związku z realizacją zadania inwestycyjnego
pn. „Ciepło i oszczędnie od kołyski do matury –termomodernizacja budynków uŜyteczności
publicznej w mieście Słupsk”.

16.

Zgodnie z podpisaną umową finansową pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji

– Narodową Agencją Programu „MłodzieŜ w działaniu” a Miastem Słupsk, zostaje
wprowadzony do realizacji program pn. „MłodzieŜ w działaniu”. W 2012 roku zostanie
zabezpieczona kwota 2 000 zł, a w 2013 r. – 15 100 zł. Środki zostaną przeznaczone na
realizację przez MłodzieŜową Radę Miasta Słupska projektu pn. „Unia Europejska w rytm
młodzieŜy”. Projekt realizowany jest w okresie od 01.09.2012 r. – 30.06.2013 r.
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