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I-IV.1431.2.2019

/odpowiedź udzielana drogą elektroniczną/

Pomorskie Stowarzyszenie
„Nasze Środowisko”

W odpowiedzi na wniosek z dnia 28 lutego 2019 roku, w sprawie udostępnienia
informacji publicznej – „Inwestycje wydatki majątkowe 2018 10”, uprzejmie informuję:
- “1) jaki był plan poszczególnych wydatków majątkowych stan na 31.12.2018r ”
Plan poszczególnych inwestycji podany został w załączniku.
- “2) jakie jest wykonanie poszczególnych wydatków majątkowych stan na 31.12.2018r"
Wykonanie poszczególnych inwestycji wg stanu na dzień 31.12.2018 r. podane zostało
w załączniku. Informuję jednocześnie, iż Uchwałą Nr Nr III/22/18 Rady Miejskiej w Słupsku
z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają
z upływem roku budżetowego 2018 ustalono wykaz wydatków, które nie wygasają
z upływem roku budżetowego 2018 na łączną kwotę 2.413.835,00 zł.
- “3) dlaczego wykonanie inwestycji było o ponad 11,5 mln mniejsze od planowanego
wykonania informacja publiczna z dnia 04.12.2018r., co się wydarzyło przez niecały
miesiąc, że nie wykonano przewidywanego planu w wysokości 88 368 457,20 zł”
Wykonanie inwestycji na wg stanu na 31.12.2018 r. było mniejsze od planowanego
wykonania w związku z:


brakiem ofert w przetargach ze strony wykonawców, w związku z tym wielokrotnie
powtarzano postępowania przetargowe,



brakiem środków w budżecie adekwatnych do sytuacji rynkowej w związku ze
wzrostem cen,
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przedłużającymi się procedurami przetargowymi związanymi z postępowaniami
odwoławczymi do Krajowej Izby Odwoławczej,



trudnościami

Wykonawców

z

realizacją

robót

budowlanych

zgodnie

z harmonogramem (brak pracowników, problemy materiałowe),


przesunięciem realizacji na rok 2019 lub lata kolejne.

Informuję jednocześnie, iż trwają pracę nad Sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta
Słupska za 2018 rok, które dostępne będzie na stronie BIP w kwietniu 2019 r.

PREZYDENT
MIASTA SŁUPSKA
Krystyna Danilecka - Wojewódzka
(dokument w postaci elektronicznej podpisany
kwalifikowanym podpisem elektronicznym)
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