Załącznik Nr 3 do WPF na lata 2012-2029
UZASADNIENIE
Dokonuje się następujących zmian:
1.

Proponuje się ująć zadanie 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” przewidziane do realizacji w latach 2013-2015
o następującym montażu finansowym: Miasto: 2013 r. – 500 000 zł, 2014 r. – 2 650 000 zł;
Unia Europejska: 2014 r. – 7 350 000 zł, 2015 r.- 3 150 000 zł; MZK Sp. z o.o.: 2015 r. –
1 350 000 zł. Całkowita wartość zadania wyniesie 15 000 000 zł.
Projekt zakłada wzrost dostępności zintegrowanego węzła przesiadkowego „Dworzec
Kolejowy i Autobusowy” komunikacją zbiorową poprzez przebudowę aktualnego układu
przystanków komunikacji miejskiej i regionalnej w okolicach dworców kolejowego
i autobusowego wraz z budową parkingu rowerowego „bike&ride” i przebudową niezbędnej
infrastruktury towarzyszącej tj. systemu informacji pasażerskiej i nadzoru ruchu, budowę
i modernizację dróg rowerowych w ciągu ulic Szczecińska – Sobieskiego - 3-go Maja –
Kołłątaja, przebudowę pod kątem wprowadzania priorytetu dla komunikacji zbiorowej
skrzyżowania Szczecińska – Sobieskiego, zakup 3 standardowych autobusów komunikacji
miejskiej do obsługi linii nr 1 oraz wyposażenie zaplecza technicznego w ekologiczną myjnię
autobusów.
Harmonogram rzeczowy zadania:
−

2013 r.: opracowanie dokumentacji i projektów,

−

2014 r.: realizacja projektu, prace inwestycyjne,

−

2015 r.: realizacja projektu, prace inwestycyjne (zakończenie prac-marzec 2015 r.).

Zadanie będzie ubiegało się o dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego.
Po realizacji etapu I przedmiotowej inwestycji planuje się wykonać etap II tj. budowę
podziemnego połączenia pieszo – rowerowego łączącego Os. Jana III Sobieskiego ze
zintegrowanym węzłem przesiadkowym „Dworzec Kolejowy i Autobusowy”, powiązanie
drogi

rowerowej

z

integracyjnym

węzłem

przesiadkowym

„Dworzec

Kolejowy

i Autobusowy” Słupskim Węzłem Rowerowym, budowę ITS (Inteligentnych Systemów
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Transportowych) w ciągu ulic Szczecińska – Tuwima/Deotymy – Jana Pawła II/Jagiełły –
Zamkowa – Garncarska – Wiejska z uwzględnieniem priorytetów dla komunikacji zbiorowej
oraz uzupełnienie Systemu Informacji Pasażerskiej o kolejne lokalizacje.
2.

W zadaniu pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w mieście

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

Miasta

o kwotę 3 491 zł, tj. do kwoty 849 384 zł oraz wkładu Unii Europejskiej o 8 500 zł, tj. do
kwoty 791 196 zł. Wartość całkowita zadania wyniesie 12 906 722 zł.
Powyższa zmiana spowodowana jest koniecznością zabezpieczenia środków na promocję
projektu tj. m.in. na wykonanie tablic pamiątkowych, które zostaną umieszczone na
obiektach termomodernizowanych w ramach projektu oraz na artykuły w prasie.
3.

W zadaniu pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej uzbrojenia terenu osiedla

"Owocowa” proponuje się wydłużenie okresu realizacji zadania o 1 rok tj. na lata 2011-2013
oraz zmniejszenie w 2012 r wydatków Miasta o kwotę 209 260 zł, tj. do kwoty 31 740 zł.
Pozostały montaż finansowy zadania: Miasto: 2013 r.– 202 704 zł (zwiększenie o 202 704 zł).
Wartość całkowita zadania wyniesie 278 785 zł.
Opóźnienie w realizacji inwestycji spowodowane jest między innymi przedłużającym się
procesem uzyskania warunków przyłączenia kanalizacji deszczowej oraz trudnościami
związanymi z usytuowaniem zbiorników retencyjnych na terenie objętym opracowaniem.
W związku z powyższym projektant nie miał danych do złożenia wniosku o wydanie decyzji
środowiskowej. Długotrwała procedura uzyskania decyzji środowiskowej, której wydanie
poprzedza wydanie decyzji pozwolenia na budowę, powoduje zagrożenie w uzyskaniu
pozwolenia na budowę w roku bieżącym. W związku z tym, że w ramach obowiązków
umownych biura projektowego leży uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę, istnieje
ryzyko, że zapłata za wykonanie umowy nie będzie mogła być zrealizowana w roku
bieżącym.
Kwotę 8 378 zł proponuje się przesunąć na realizację zadania pn. „Termomodernizacja
obiektów użyteczności publicznej w mieście Słupsk- szkoły i przedszkola”.
4. Wprowadza się zadanie pn. „Zdrowie – Mama i Ja” w całości finansowane ze środków
Miasta Słupska. Zgodnie z art. 6 Umowy Finansowej Nr 19/PL0394/07/NMF/MFEOG/2009 z
dnia 12.02.2009r., Miasto zobowiązane jest do utrzymania ww. projektu przez 10 lat po jego
zakończeniu, licząc od dnia zatwierdzenia sprawozdania końcowego, tj. 17 lutego 2012 roku.
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5. Zmniejsza się plan wydatków na zadaniu „Własna firma po 45 roku życia BIS” o 1,00 zł
z tytułu oszczędności. Po wprowadzeniu ww. zmniejszenia, wartość projektu w 2012 roku
będzie wynosić 282.631,-.
6. W wyniku podpisania Umowy nr 2012-1-Pl1-COM06-28255 1 z dnia 4.09.2012 r. z
Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencją Programu „Uczenie się przez całe
życie, wprowadza się projekt pod nazwą „The whole world is a school for me. I’m learning
to live and I’m living to learn. I’m getting to know the cture and tradition in my area and I
want to know yours” (Cały świat jest dla mnie szkołą. Uczę się by żyć i żyję by się uczyć.
Poznaję kulturę i tradycje mojego regionu i chcę poznać twoją).
Kwota grantu wynosi 15.000 EURO, przy czym I-sza rata wynosi 12.000 EURO (80%).
Kwota 48.322,80zł (12.000 EURO) wpłynęła na konto Urzędu Miasta Słupska w dniu
25.09.2012 r., natomiast 20% grantu (3.000 EURO) wpłynie po zakończeniu i rozliczeniu
projektu w 2014 roku.
Wydatki w latach budżetowych przedstawiać się bedą następująco: w 2012 roku - 11 800 zł,
w 2013 roku - 20 000 zł, oraz w 2014 roku - 29 040 zł.
7. Zmniejsza się plan wydatków projektu pn. „Rewitalizacja Traktu Książęcego w Słupsku w
obrębie obszaru problemowego Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Słupska na lata
2009-2015” o kwotę 38.691,- z tytułu oszczędności poprzetargowych na przeprowadzanie
kursów językowych w ramach ww. projektu.
Ponadto dostosowuje się WPF Miasta Słupska na lata 2012-2029 do Uchwały XXVII/381/12
Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 31 października 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta
Słupska.
Kwota 600.000,- wykazana w pozycji „Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne
środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego”
stanowi niewykorzystane wolne środki z roku 2011 i zostanie przeznaczona na wydatki
bieżące w roku bieżącym.
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