Uchwała Nr XLII/489/2014
Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim
z dnia 30 września 2014r.
w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2014.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z 08 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318; z 2014 r. poz. 379 i 1072) uchwala się, co
następuje:
§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta ogółem o kwotę 5.654.390,77 zł,
w tym:
1) dochody bieżące o kwotę 2.582.362,50 zł,
2) dochody majątkowe o kwotę 3.072.028,27 zł.
2. Zmniejsza się dochody budżetu miasta ogółem o kwotę 3.000.000,00 zł,
w tym dochody majątkowe o kwotę 3.000.000,00 zł.
3. Zmiany w zakresie dochodów budżetu miasta określone w ust.1 i 2 przedstawia
załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
4. Plan dochodów budżetu miasta po zmianach wynosi 207.840.215,22 zł, w tym:
1) dochody bieżące – 187.312.376,71 zł,
2) dochody majątkowe – 20.527.838,51 zł.
§ 2. 1 Zwiększa się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 14.495.400,00 zł,
w tym:
1) wydatki bieżące o kwotę 3.157.195,00 zł,
2) wydatki majątkowe o kwotę 11.338.205,00 zł.
2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 11.841.009,23 zł, w tym:
1) wydatki bieżące o kwotę 481.629,23 zł,
2) wydatki majątkowe o kwotę 11.359.380,00 zł.
3. Zmiany w zakresie wydatków budżetu miasta określone w ust.1 i 2 przedstawia
załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
4. Plan wydatków budżetu miasta po zmianach wynosi 225.505.110,98 zł, w tym:
1) wydatki bieżące – 186.042.937,98 zł,
2) wydatki majątkowe – 39.462.173,00 zł.
§ 3. Ustala się:
1) dochody i wydatki wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek
budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
2) dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych udzielone
z budżetu miasta Stargardu Szczecińskiego zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej
uchwały,
3) dotacje celowe udzielone z budżetu miasta Stargardu Szczecińskiego na zadania własne
miasta realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych,
zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stargard Szczeciński.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

UZASADNIENIE
Niniejsza uchwała Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim w sprawie zmian
budżetu miasta na 2014 rok uwzględnia:
I. Zwiększenie budżetu miasta (po stronie dochodów i wydatków):
1) w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75023 Urzędy miast o 2.483 zł
stanowiące równowartość dochodów uzyskanych z tytułu odszkodowania
wypłaconego przez towarzystwo ubezpieczeniowe za zalanie pomieszczeń budynku
Urzędu Miejskiego z jednoczesnym przeznaczeniem w/w środków na wykonanie
prac remontowych w w/w budynku;
2) w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne,
świadczenie
z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego o 28.600 zł stanowiące wzrost planowanych wpływów
ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu
alimentacyjnego wraz z odsetkami wypłaconych przez gminę. Środki przekazywane
są do budżetu Wojewody jako zwrot dotacji wykorzystywanych niezgodnie
przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości;
3) w dziale 853 Pozostałe zadania z pomocy społecznej, w rozdziale 85305 Żłobki
o 4.553 zł z tytułu odszkodowania wypłaconego przez towarzystwo ubezpieczeniowe
za skradzioną barierkę przy budynku Żłobka Miejskiego „Leśna Polana” na osiedlu
Zachód A4 oraz otrzymaną darowiznę na organizację przez w/w Żłobek festynu
„Tata, Mama i Ja”. Środki przeznaczone zostaną na wykonanie i montaż nowej
barierki oraz na wydatki związane z organizacją w/w festynu;
4) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90019
Wpływy
i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze
środowiska
o 80.000 zł tytułem zwiększenia wpływów z Urzędu Marszałkowskiego
pochodzących
z opłat i kar środowiskowych stanowiących odpis na rzecz Miasta. W/w środki
zostaną przeznaczone na zwiększenie zakresu konserwacji rowów i Kanału
Młyńskiego oraz na wydatki związane z promocją ochrony środowiska i selektywną
zbiórką odpadów;
5) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92195
Pozostała działalność o 10.000 zł tytułem sponsorowania przez firmę
ubezpieczeniową koncertu Janusza Radka organizowanego 5 października br. w
ramach Międzynarodowego Dnia Muzyki;
II. Zwiększenie szacowanych dochodów łącznie o 2.528.754,77 zł, z czego:
6) 274.540 zł stanowi wpłacona dywidenda od Miejskiego Przedsiębiorstwa
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Stargardzie Szczecińskim (dział 400
Wytwarzanie
i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdział 40002 Dostarczanie
wody);
7) 82.215,77 zł stanowi wzrost planowanych dochodów na dofinansowanie
realizowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa komunikacji łączącej Park
Przemysłowy Nowoczesnych Technologii w Stargardzie Szczecińskim z siecią
drogową miasta i regionu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013 (dział 600 Transport i
łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne);

8) 2.106.335 zł stanowi zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej dla Miasta
Stargard Szczeciński (zgodnie z informacją Ministra Finansów), z czego: 121.500 zł
to środki rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej przeznaczone na
dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne świetlic
szkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto (dział 758 Różne
rozliczenia, rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek
samorządu terytorialnego);
9) 15.000 zł stanowi refundację środków z Urzędu Pracy za prace społecznie użyteczne
w związku ze wzrostem ilości uczestników (dział 852 Pomoc społeczna, rozdział
85295 Pozostała działalność);
10) 50.664 zł to wzrost dochodów z tytułu opłaty wnoszonej przez rodziców za pobyt
dziecka w Żłobku Miejskim. W związku z realizacją od września br. Programu
Maluch – edycja 2014 (moduł 1) liczba dzieci uczęszczających do Żłobka wzrosła o
32
(w dziale 853 Pozostałe zadania z pomocy społecznej, rozdział 85305 Żłobki);
III. Zmniejszenie limitu wydatków budżetu miasta łącznie o 1.265.120,23 zł, z czego:
11) w dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne
łącznie
o 859.000 zł na n/w przedsięwzięciach:
a) „Poprawa dostępności komunikacyjnej lokalnych ośrodków gospodarczych –
budowa drogi na terenie Parku Przemysłowego Nowoczesnych Technologii
w Stargardzie Szczecińskim” – 110.000 zł, z uwagi na niższy koszt budowy
nowego odcinka ul. Metalowej od pierwotnie szacowanego,
b) „Połączenie terenów Stargardzkiego Parku Przemysłowego z miejskim
systemem komunikacyjnym oraz rozwój infrastruktury drogowej łączącej tereny
inwestycyjne ze zintegrowanym centrum przesiadkowym” – 50.000 zł. Z
powodu przewidywanych zbyt dużych kosztów wybudowania drogi 01 KD.D na
terenie Stargardzkiego Parku Przemysłowego (łączącej teren byłego ZNTK z ul.
Ceglaną) zdecydowano o przeanalizowaniu możliwości wykonania w/w drogi w
innym, korzystniejszym miejscu. W br. planuje się wykonać koncepcję
porównawczą;
c) „Budowa drogi łączącej centrum miasta w Stargardzie Szczecińskim z terenami
Parku Przemysłowego Nowoczesnych Technologii” – 450.000 zł, z uwagi na
niższy niż pierwotnie planowano koszt budowy drogi;
d) „Budowa ulicy Spółdzielczej”- 219.000 zł. Przedsięwzięcie zostało zakończone
i rozliczone;
e) „Rozbudowa, modernizacja i stworzenie sieci parkingów na terenie miasta” –
30.000 zł z uwagi na niższy, przewidywany koszt robót niż pierwotnie
planowano dotyczący wykonania utwardzenia terenu zlokalizowanego między
murem obronnym a krawężnikiem jezdni wraz z robotami towarzyszącymi w
pasie drogowym ul. Spichrzowej;
12) w dziale 710 Działalność usługowa, w rozdziale 71035 Cmentarze o 30.000 zł
z przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja cmentarza przy ul.Kościuszki i rozbudowa
cmentarza przy ul. Spokojnej” z uwagi na fakt, że koszt wybudowania fragmentu
alejki na cmentarzu przy ul. Spokojnej był niższy od planowanego;
13) w dziale 757 Obsługa długu publicznego, w rozdziale 75702 Obsługa papierów
wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
o 376.120,23 zł z uwagi na niższe niż planowano koszty odsetek od obligacji;
IV. Zwiększenie limitu wydatków budżetu miasta łącznie o 3.793.875 zł, z czego:

14) w dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne
łącznie
o 379.000 zł na n/w przedsięwzięciach:
a) „Program modernizacji i remontów ulic w Stargardzie Szczecińskim” – 369.000
zł z przeznaczeniem m.in. na: rozszerzenie zakresu zadania realizowanego w
ramach budżetu obywatelskiego (modernizacja chodników wzdłuż ulic:
R.Traugutta
i J.U.Niemcewicza w Stargardzie Szczecińskim) w celu zwiększenia
bezpieczeństwa dzieci idących do szkoły, modernizację chodników w ul.
A.Struga (pierwotnie planowano remont chodnika po jednej stronie ulicy),
zabezpieczenie wyższego kosztu wykonania odwodnienia fragmentu ul.
Niepodległości
w Stargardzie Szczecińskim wraz z budową chodnika od ul. Powstańców
Warszawy w kierunku granic miasta, budowę sygnalizacji świetlnej na
ul. Szczecińskiej przy przejściach dla pieszych na wysokości budynku pływalni
oraz Domu Kultury Kolejarza (koszt dokumentacji technicznej oraz realizacji
wg przedstawionego kosztorysu inwestorskiego, ze względu na specyfikę
lokalizacji przejść, przekracza zaplanowaną wartość), wykonanie ciągów
pieszych na osiedlu Zachód przy budynkach B10 i B14 w Stargardzie
Szczecińskim w części terenu należącego do Miasta (zgodnie z porozumieniem
podpisanym ze Spółdzielnią Mieszkaniową), współfinansowanie wykonania
miejsc
postojowych
i chodnika przed budynkiem wielorodzinnym przy ul. M. Dąbrowskiej;
b) „Przebudowa ulicy Spokojnej na odcinku od ul. Kościuszki do ul. Giżynek w
celu poprawy bezpieczeństwa drogowego”- 10.000 zł na wykonanie Programu
realizacji inwestycji w związku z ubieganiem się o dofinansowanie ze środków
Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych;
15) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami
i nieruchomościami o 250.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie kapitału
zapasowego Stargardzkiej Agencji Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. Wzrost kapitału
zapewni Spółce możliwość realizacji przebudowy, remontu oraz utrzymania
budynku biurowego wraz ze znajdującymi się w nim pomieszczeniami,
zlokalizowanego przy ul. I Brygady;
16) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75416
Straż gminna (miejska) o 9.000 zł na działalność bieżącą jednostki (pokrycie
kosztów energii elektrycznej);
17) w dziale 801 Oświata i wychowanie ogółem o 1.834.407 zł z przeznaczeniem na:
a) zabezpieczenie wzrostu wydatków związanych z prowadzeniem zwiększonej
liczby oddziałów klas pierwszych szkół podstawowych (obowiązkiem szkolnym
objęte zostały dzieci urodzone do 30 czerwca 2008 r. i rocznika 2007) – 987.407
zł (rozdział 80101 Szkoły podstawowe),
b) zwiększenie dotacji przedszkolom niepublicznym (800.000 zł – rozdział 80104
Przedszkola) oraz gimnazjom niepublicznym (30.000 zł – rozdział 80110
Gimnazja) wynikających z planowanych zmian stawek jednostkowych,
c) dowóz dzieci do specjalnych ośrodków szkolno – wychowawczych oraz na
organizację i zakup niezbędnych materiałów do przeprowadzenia imprez
okolicznościowych – 17.000 zł ( rozdział 80195 Pozostała działalność);
18) w dziale 852 Pomoc społeczna ogółem o 245.000 zł, w tym:
a) 220.000 zł na zabezpieczenie zwiększonych wydatków związanych z opłatą za
pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej. Wzrost wynika ze
zwiększonej liczby osób umieszczonych w stosunku do wielkości planowanej
(rozdział 85202 Domu pomocy społecznej);

b) 25.000 zł na finansowanie prac społecznie użytecznych z uwagi na objęcie tą
formą aktywizacji kolejnych 20 osób (rozdział 85295 Pozostała działalność),
19) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ogółem o 252.928 zł z
przeznaczeniem na:
a) dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne świetlic
szkolnych w szkołach podstawowych (121.500 zł) oraz na zwiększenie
wydatków związanych ze wzrostem liczby oddziałów świetlicowych (86.000 zł)
(rozdział 85401 Świetlice szkolne),
b) refundację poniesionych kosztów przez Młodzieżowy Dom Kultury związanych
z pracami przygotowawczymi wykonania remontu placówki – 25.428 zł
(rozdział 85407 Placówki wychowania przedszkolnego),
c) zwiększenie wkładu własnego Miasta stanowiącego 20 % przewidywanych
wypłat stypendiów i zasiłków losowych dla uczniów w 2014 r. – 20.000 zł
(rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów);
20) w dziale 900 Gospodarka komunalna łącznie o 334.540 zł, z czego:
a) 274.540 zł na zwiększenie nakładów finansowych przeznaczonych na
utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Stargard Szczeciński,
zwłaszcza w centrum miasta w soboty, niedziele i święta (rozdział 90003
Oczyszczanie miast i wsi);
b) 60.000 zł na wybudowanie oświetlenia terenu przeznaczonego pod wykonanie
parkingu dla samochodów dostawczych dla potrzeb Parku Przemysłowego
Nowoczesnych Technologii (rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg);
21) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92120
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami o 450.000 zł na przedsięwzięciu pn.:
„Dwa
miejsca
z historią - przebudowa, remont i rozbudowa obiektu Bastei w Stargardzie
Szczecińskim oraz tworzenie funkcji muzealnych w Klasztorze Franciszkanów
(840 m²) w Neubrandenburgu oraz Bastei (360 m²) w Stargardzie Szczecińskim”.
Zwiększenie nakładów jest niezbędne do zrealizowania całego zaplanowanego
zakresu robót;
22) w dziale 926 Kultura fizyczna, w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej
o 39.000 zł na refundację poniesionych kosztów zakupu niezbędnego sprzętu
sportowego przez Młodzieżowy Ośrodek Sportowy (dwa komplety przenośnych
boisk do siatkówki) oraz na organizację imprez i obozów sportowych dla uczniów
klas mistrzostwa sportowego.
V. Proponuję dokonać zmian w planowanych dochodach i wydatkach, które nie mają
wpływu na zmianę kwot budżetu ogółem:
po stronie dochodów:
23) w dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne:
zmiana w klasyfikowaniu dotacji celowej w wysokości 3.000.000 zł. Pierwotnie
planowano dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi łączącej centrum
miasta
w Stargardzie Szczecińskim z terenami Parku Przemysłowego Nowoczesnych
Technologii” z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy
Dróg Lokalnych. W związku z tym, że złożony został wniosek o dofinansowanie
w/w przedsięwzięcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013, zachodzi konieczność
zmiany klasyfikacji. Ponadto zmieniona została nazwa w/w przedsięwzięcia na
„Budowę komunikacji łączącej Park Przemysłowy Nowoczesnych Technologii
w Stargardzie Szczecińskim z siecią drogową miasta i regionu”;
po stronie wydatków:
24) w dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne:

a) w ramach realizowanego przedsięwzięcia pn.: „Poprawa dostępności
komunikacyjnej lokalnych ośrodków gospodarczych – budowa drogi na terenie
Parku Przemysłowego Nowoczesnych Technologii w Stargardzie Szczecińskim”
wyodrębnić wydatki bieżące i majątkowe stanowiące koszty niekwalifikowane,
niezbędne przy realizacji przedsięwzięcia. Środki zostaną przeznaczone na
wybudowanie zjazdu z ul. Metalowej na planowany do realizacji parking dla
samochodów ciężarowych obsługujących zakłady przemysłowe powstałe na
terenie Parku Przemysłowego Nowoczesnych Technologii oraz pokrycie kosztu
podpisania aneksu do umowy o dofinansowanie w/w przedsięwzięcia z
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka;
b) zmiana w klasyfikacji przedsięwzięcia opisanego w pkt 23, z wyodrębnieniem
wydatków: bieżących i majątkowych stanowiących wydatki kwalifikowane oraz
wydatków niekwalifikowanych, niezbędnych przy realizacji przedsięwzięcia,
c) w ramach realizowanego przedsięwzięcia pn.: „Stargard przyjazny rowerzystom
– budowa ciągu pieszo – rowerowego łączącego ulicę Spokojną w Stargardzie
Szczecińskim z istniejącą drogą w Golczewie” wyodrębnić wydatki majątkowe
niekwalifikowane związane z wykonaniem III fragmentu przedsięwzięcia
polegającego na wykonaniu ścieżki łączącej ścieżkę budowaną przy drodze
Spokojna – Golczewo ze zrealizowanym dotychczas ciągiem rowerowym;
25) przesunąć środki w wysokości 66.057 zł między działem 801 Oświata i
wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe a działem 854 Edukacyjna opieka
wychowawcza, rozdział 85401 Świetlice szkolne w celu pokrycia kosztów bieżącej
działalności placówek oświatowych;
26) przesunąć środki w wysokości 5.702 zł z działu 852 Pomoc społeczna, rozdział
85219 Domy pomocy społecznej do działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki
społecznej, rozdział 85395 Pozostała działalność w celu zabezpieczenia środków na
zasiłki dla beneficjentów projektu „Integracja społeczna w powiecie stargardzkim’
w związku ze wzrostem liczby uczestników;
27) w ramach działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zmniejszyć
o 3.750 zł planowaną dotację dla klubu dziecięcego Tęczowa Przygoda z uwagi na
mniejszą frekwencję dzieci (rozdział 85306 Kluby dziecięce) a uwolnione środki
przeznaczyć na działalność bieżącą Stargardzkiego Centrum Wspierania Organizacji
Pozarządowych oraz na realizację zadania pn.: Prowadzenie Centrum Wolontariatu
(rozdział 85395 Pozostała działalność);
28) przesunąć łącznie 30.000 zł planowane: w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa,
rozdział 70021 Towarzystwa budownictwa społecznego (20.000 zł) i w dziale 801
Oświata i wychowanie, rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
(10.000 zł) do działów:
a) 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 15.000 zł z przeznaczeniem
na:
- zakup usług (jako wydatek bieżący niekwalifikowany) obejmujący pisemne
tłumaczenie dokumentów, w tym dokumentów aplikacyjnych dotyczących
realizacji przedsięwzięcia pn.: „Biblioteka bez granic – remont, rozbudowa
Książnicy Stargardzkiej w Stargardzie Szczecińskim oraz Archiwum
Miejskiego
w Klasztorze św.Jana miasta hanzeatyckiego Stralsund” - 6.300 zł (rozdział
92116 Biblioteki). Dotychczas w/w przedsięwzięcie funkcjonowało pod
nazwą „Stargard – Klejnot Pomorza - remont i modernizacja budynków
Książnicy Stargardzkiej w Stargardzie Szczecińskim” z planowaną wartością
nakładów na 2014 r. – 50.350 zł (wydatek majątkowy niekwalifikowany). W
wyniku prowadzonych rozmów i ustaleń z partnerem niemieckim, zmieniona
została nazwa przedsięwzięcia;

- organizację imprez kulturalnych, artystycznych, rocznic i jubileuszy w II
półroczu br., w tym organizację obchodów Międzynarodowego Dnia Muzyki
– 8.700 zł (rozdział 92195 Pozostała działalność);
b) 926 Kultura fizyczna – 15.000 zł z przeznaczeniem na:
- wsparcie finansowe Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Piątka”
(udział
młodziczek,
kadetek,
seniorek
w
rozgrywkach
Zachodniopomorskiego Związku Piłki Siatkowej) w IV kwartale br. (rozdział
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej),
- organizację imprez o charakterze sportowym – 11.000 zł (rozdział 92695
Pozostała działalność)
VI. Ponadto, zgodnie z Uchwałą Nr XLI/477/2014 Rady Miejskiej w Stargardzie
Szczecińskim z dnia 26 sierpnia 2014 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Stargard Szczeciński na lata 2014 –
2026, wprowadzone zostało nowe przedsięwzięcie pn.: „Stargard – Klejnot Pomorza –
renowacja części murów obronnych w ciągu fortyfikacji miejskich z basztami,
bramami
i czatowniami oraz budowa hurdycji”. W budżecie roku bieżącego, zabezpieczone
były już koszty realizacji I etapu (opracowanie dokumentacji projektowo –
kosztorysowej)
i funkcjonowały pn.: wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej
zabezpieczenia murów obronnych przy ul. Klasztornej (50.000 zł - wydatek
majątkowy).
Biorąc powyższe pod uwagę, uznaje się za zasadne podjęcie niniejszej uchwały.

