Projekt Prezydenta Miasta

U C H W A Ł A NR
RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA
z dnia

zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.238.2014 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30.12.2014 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2015 - 2029.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami), art. 12 pkt 11 w związku z art. 92
ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U.
z 2013 r. poz. 595 z późniejszymi zmianami) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 1 i 6 i art.
230b ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz.
885 z późniejszymi zmianami)
na wniosek Prezydenta Miasta
Rada Miasta Ruda Śląska
u c h w a l a:

§ 1. W uchwale Nr PR.0007.238.2014 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30.12.2014 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2015 – 2029, w brzmieniu
ustalonym uchwałą Nr PR.0007.133.2015 z dnia 18.06.2015 roku oraz Zarządzeniem
Nr SP.00050.3.267.2015 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 26.06.2015 roku wprowadza się
zmiany w zakresie:
1. Załącznika Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa”, Załącznika Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do
WPF” i Załącznika Nr 3 „Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej”. Załączniki otrzymują
brzmienie zawarte odpowiednio w Załączniku Nr 1, Załączniku Nr 2 i Załączniku Nr 3 do niniejszej
uchwały.
§ 2. W pozostałym zakresie uchwała Nr PR.0007.238.2014 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia
30.12.2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2015 – 2029
pozostaje bez zmian.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo
przyjęty.

UZASADNIENIE
do Uchwały Rady Miasta Ruda Śląska

zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.238.2014 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30.12.2014 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2015-2029
Zgodnie z art. 229 i 231 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U.
z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami) w niniejszej uchwale dokonuje się stosownych zmian
w treści:
a/ załącznika nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” polegające na dostosowaniu do kwot ujętych
w budżecie miasta roku 2015. Wskaźnik wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych jest
spełniony.
Przychody w 2015 r. zmniejszają się z tytułu zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym (WFOŚiGW
w Katowicach) o kwotę 1.532.493 zł oraz z tytułu sprzedaży papierów wartościowych (obligacje)
o kwotę 3.000.000 zł. W konsekwencji zmniejszeniu o tę wartość ulega kwota długu.
b/ załącznika nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” - w pozycjach:
1.1. „Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami)” polegające na:
- zmniejszeniu planu wydatków na 2015 r. na projekcie pn. "Budowa Publicznego Systemu
Informacji Przestrzennej Miasta Ruda Śląska" w zakresie wydatków bieżących w poz. 1.1.1.1
o kwotę 119.066 zł oraz w zakresie wydatków majątkowych w poz. 1.1.2.1 o kwotę 796.782 zł.
Zmniejszeń dokonano w związku z oszczędnościami powstałymi po zawarciu w trybie zamówień
publicznych, umów z wykonawcami;
- wprowadzeniu do przedmiotowego załącznika nowego projektu pn. „Miejski Portal
Bezpieczeństwa Ruda Śląska" realizowanego w ramach Osi Priorytetowej II Cyfrowe Śląskie,
Działanie: Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych, w latach 2015 – 2016, w celu ułatwienia
kontaktu mieszkańców ze służbami porządku publicznego. Całkowita wartość projektu wyniesie
550.000 zł, z czego wydatki bieżące (poz.1.1.1.5) wyniosą 9.000 zł, natomiast wydatki majątkowe
(poz.1.1.2.2) 541.000 zł. Środki planowane są do wydatkowania w roku 2016. Zadanie zostanie
dofinansowane w 85,00 % ze środków unijnych;
- wprowadzeniu do przedmiotowego załącznika w poz. 1.1.1.9 nowego projektu pn. „Otwarci na
przyszłość" na kwotę 2.716 zł w roku 2015 r. realizowanego w ramach Programu ERASMUS+ przez
Szkołę Podstawową Nr 20, w latach 2015 – 2017. Całkowita wartość zadania, finansowanego
w całości ze środków unijnych, wyniesie 43.304 zł,
- wprowadzeniu do przedmiotowego załącznika w poz. 1.1.1.18 nowego projektu pn. „Spedytor
i elektryk w Zespole Szkół Nr 5 w Rudzie Śląskiej specjalistami na miarę współczesnej Europy"
na kwotę148.050 zł w roku 2015 r. realizowanego w ramach Programu ERASMUS+ przez Zespół
Szkół nr 5, w latach 2015 – 2017. Całkowita wartość zadania, finansowanego w całości ze środków
unijnych, wyniesie 397.018 zł,
- wprowadzeniu do przedmiotowego załącznika w poz. 1.1.1.21 nowego projektu pn. „Sztuka,
metody, formy – bez granic, bez barier" na kwotę 9.634 zł w roku 2015 r. realizowanego w ramach
Programu ERASMUS+ przez Zespół Szkół nr 2 Specjalnych, w latach 2015 – 2017. Całkowita
wartość zadania, finansowanego w całości ze środków unijnych, wyniesie 102.238 zł,
- zmniejszeniu planu wydatków na 2015 r. na projekcie pn. „Zintegrowane podejście do problemów
obszarów funkcjonalnych na przykładzie Chorzowa, Rudy Śląskiej i Świętochłowic” w zakresie
wydatków bieżących w poz. 1.1.1.28 o kwotę 11.519,84 zł oraz w zakresie wydatków majątkowych

w poz. 1.1.2.5 o kwotę 20.000 zł. Zmniejszeń dokonano w związku z zakończeniem i rozliczeniem
projektu.

1.3. „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),
polegające na:
- zmniejszeniu planu wydatków na 2015 r. w poz. 1.3.2.5 na projekcie pn. „Budowa odcinka trasy
N-S od ul. E Kokota do zjazdu z autostrady A-4” o kwotę 400.000 zł, w związku z uzyskanymi
oszczędnościami po zakończeniu etapu opracowania dokumentacji. Całkowita wartość projektu ulega
zmniejszeniu o tę kwotę i wynosi 112.314.551 zł;
- zmniejszeniu planu wydatków na 2015 r. w poz. 1.3.2.6 na projekcie pn. „Budowa odcinka trasy
N-S od ulicy 1 Maja do ulicy Bukowej w Rudzie Śląskiej wraz z węzłem dwupoziomowym
i budową odcinka drogi od ul. Bukowej do ul. Ks.Niedzieli – ulica Nowobukowa” o kwotę
3.000.000 zł i przesunięciu jej do wydatkowania na rok 2016. Zmiana wynika z dostosowania do
aktualnie obowiązującego harmonogramu płatności, będącego załącznikiem do umowy na roboty
budowlane. Całkowita wartość projektu nie ulega zmianie i wynosi 60.666.167 zł;
- zmniejszeniu planu wydatków w poz. 1.3.2.7 na projekcie pn. „Budowa odcinka trasy N-S od ulicy
Bukowej do ulicy Kokota w Rudzie Śląskiej wraz z węzłem dwupoziomowym” o kwotę 4.000.000
zł w roku 2015, o 36.000.000 zł w roku 2016 oraz zwiększeniu planu wydatków na rok 2017 o kwotę
30.000.000 zł i na rok 2018 o 10.000.000 zł. Zmiana wynika z przesunięcia terminu zakończenia
aktualizacji dokumentacji projektowej, zgodnie z zawartą umową i aneksami, a w konsekwencji
przesunięciu ulegnie termin rozpoczęcia robót budowlanych. Całkowita wartość projektu nie ulega
zmianie i wynosi 103.296.189 zł;
- zmniejszeniu planu wydatków na 2015 r. w poz. 1.3.2.20 na projekcie pn. „Modernizacja
ul. Górnośląskiej ” o kwotę 15.130 zł i przesunięciu jej do wydatkowania na rok 2016. Zmiana wynika
z oszczędności poprzetargowych na opracowanie dokumentacji. Całkowita wartość projektu nie ulega
zmianie i wynosi 13.267.330 zł;
- zwiększeniu planu wydatków na 2015 r. w poz. 1.3.2.21 na projekcie pn. „Most przy ulicy
Poniatowskiego nad rzeką Kłodnicą w Rudzie Śląskiej – Halembie – rozbiórka istniejącego
i budowa nowego obiektu” o kwotę 7.380 zł z przeznaczeniem na opracowanie studium
wykonalności, w związku ze zgłoszeniem o dofinansowaniem z RPO WSL 2007 – 2013. Całkowita
wartość projektu zwiększa się o tę kwotę i wynosi 2.520.922 zł;
- zmniejszeniu planu wydatków na 2016 r. w poz. 1.3.2.23 na projekcie pn. „Opracowanie projektu
i modernizacja oświetlenia ul. Obrońców Westerplatte (na odcinku od ul. Katowickiej do
ul.Odrodzenia) w Rudzie Śląskiej - Wirek (ZIT II etap)” o kwotę 165.000 zł i przesunięciu jej do
wydatkowania na rok 2017. Całkowita wartość projektu nie ulega zmianie i wynosi 180.000 zł. Korekta
wynika z harmonogramu prac Zarządu Związku Subregionu Centralnego nad listami projektów ZIT.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w I kwartale 2016 roku.
- zmniejszeniu planu wydatków na 2016 r. w poz. 1.3.2.24 na projekcie pn. „Opracowanie projektu
oraz modernizacja oświetlenia ul. Gen. Hallera (na odcinku od przejazdu kolejowego do
ul. 1 Maja) w Rudzie Śląskiej - Nowy Bytom (ZIT II etap)” o kwotę 260.000 zł i przesunięciu jej do
wydatkowania na rok 2017. Całkowita wartość projektu nie ulega zmianie i wynosi 280.000 zł. Korekta
wynika z harmonogramu prac Zarządu Związku Subregionu Centralnego nad listami projektów ZIT.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w I kwartale 2016 roku.
- zmniejszeniu planu wydatków na 2016 r. w poz. 1.3.2.25 na projekcie pn. „Opracowanie projektu
oraz modernizacja oświetlenia odcinka drogi ul. Weteranów w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach
(ZIT II etap)” o kwotę 90.000 zł i przesunięciu jej do wydatkowania na rok 2017. Całkowita wartość
projektu nie ulega zmianie i wynosi 100.000 zł. Korekta wynika z harmonogramu prac Zarządu
Związku Subregionu Centralnego nad listami projektów ZIT. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w I
kwartale 2016 roku.

- zmniejszeniu planu wydatków w poz. 1.3.2.26 na projekcie pn. „Opracowanie projektu
oraz modernizacja oświetlenia ul. 1 Maja w Rudzie Śląskiej (ZIT III etap)” w 2016 r. o kwotę
60.000 zł i w 2017 r. o 510.000 zł oraz przesunięciu tych kwot do wydatkowania na rok 2018.
Całkowita wartość projektu nie ulega zmianie i wynosi 630.000 zł. Korekta wynika z harmonogramu
prac Zarządu Związku Subregionu Centralnego nad listami projektów ZIT. Rozstrzygnięcie konkursu
nastąpi w I kwartale 2016 roku.
- zmniejszeniu planu wydatków na 2015 r. w poz. 1.3.2.27 na projekcie pn. „Opracowanie projektu
oraz modernizacja oświetlenia ul. Macieja w Rudzie Śląskiej - Rudzie (ZIT I etap)” o kwotę
91.230 zł i przesunięciu jej do wydatkowania na rok 2016. Całkowita wartość projektu nie ulega
zmianie i wynosi 96.150 zł. Korekta wynika z harmonogramu prac Zarządu Związku Subregionu
Centralnego nad listami projektów ZIT. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w I kwartale 2016 roku.
- zmniejszeniu planu wydatków na 2015 r. w poz. 1.3.2.28 na projekcie pn. „Opracowanie projektu
oraz modernizacja oświetlenia ul. Ustronnej w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach (ZIT I etap)”
o kwotę 55.200 zł i przesunięciu jej do wydatkowania na rok 2016. Całkowita wartość projektu nie
ulega zmianie i wynosi 60.743 zł. Korekta wynika z harmonogramu prac Zarządu Związku Subregionu
Centralnego nad listami projektów ZIT. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w I kwartale 2016 roku.
- zmniejszeniu planu wydatków na 2015 r. w poz. 1.3.2.29 na projekcie pn. „Opracowanie projektu
oraz modernizacja oświetlenia ul. Bielszowickiej w Rudzie Śląskiej - Wirku (ZIT I etap)” o kwotę
80.000 zł i przesunięciu jej do wydatkowania na rok 2016. Całkowita wartość projektu nie ulega
zmianie i wynosi 114.173 zł. Korekta wynika z harmonogramu prac Zarządu Związku Subregionu
Centralnego nad listami projektów ZIT. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w I kwartale 2016 roku.
- zmniejszeniu planu wydatków na 2015 r. w poz. 1.3.2.30 na projekcie pn. „Opracowanie projektu
oraz modernizacja oświetlenia ul. Konstytucji, Żelaznej w Rudzie Śląskiej - Nowy Bytom (ZIT
I etap)” o kwotę 120.000 zł i przesunięciu jej do wydatkowania na rok 2016. Całkowita wartość
projektu nie ulega zmianie i wynosi 188.734 zł. Korekta wynika z harmonogramu prac Zarządu
Związku Subregionu Centralnego nad listami projektów ZIT. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w I
kwartale 2016 roku.
- zmniejszeniu planu wydatków na 2015 r. w poz. 1.3.2.31 na projekcie pn. „Opracowanie projektu
oraz modernizacja oświetlenia ul. Kościelnej w Rudzie Śląskiej - Ruda (ZIT II etap)” o kwotę
110.000 zł i przesunięciu jej do wydatkowania na rok 2016. Całkowita wartość projektu nie ulega
zmianie i wynosi 200.117 zł. Korekta wynika z harmonogramu prac Zarządu Związku Subregionu
Centralnego nad listami projektów ZIT. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w I kwartale 2016 roku.
- zmniejszeniu planu wydatków na 2015 r. w poz. 1.3.2.33 na projekcie pn. „Opracowanie projektu
oraz modernizacja oświetlenia ul. Tołstoja w Rudzie Śląskiej - Wirku (ZIT I etap)” o kwotę
121.575 zł i przesunięciu jej do wydatkowania na rok 2016. Całkowita wartość projektu nie ulega
zmianie i wynosi 128.079 zł. Korekta wynika z harmonogramu prac Zarządu Związku Subregionu
Centralnego nad listami projektów ZIT. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w I kwartale 2016 roku.
- zmniejszeniu planu wydatków na 2015 r. w poz. 1.3.2.44 na projekcie pn. „Przebudowa ulicy
Młyńskiej” o kwotę 193 zł w związku z uzyskanymi oszczędnościami poprzetargowymi na
opracowanie dokumentacji. Całkowita wartość projektu zmniejsza się o tę kwotę i wynosi 569.614 zł.
- zwiększeniu planu wydatków w poz. 1.3.2.50 na projekcie pn. "Rewitalizacja ośrodka sportowo rekreacyjnego z zadaszeniem nad boiskiem - lodowiskiem w dzielnicy Orzegów" w roku 2015
o kwotę per saldo 120.000 zł oraz w roku 2016 o kwotę 476.100 zł, w związku z dofinansowaniem
tego zadania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. W konsekwencji rozszerzeniu ulega
zakres wykonywanych prac, termin zakończenia całości zadania przesuwa się na rok 2016 a całkowita
wartość wzrasta o 586.099 z do kwoty 11.734.693 zł;
- zmniejszeniu planu wydatków na 2015 r. w poz. 1.3.2.51 na projekcie pn. „Rewitalizacja Parku
Kozioła” o kwotę 300.000 zł w związku z uzyskanymi oszczędnościami po zakończonej realizacji.
Całkowita wartość zadania wyniosła 2.398.797 zł;

- zmniejszeniu planu wydatków na 2015 r. w poz. 1.3.2.53 na projekcie pn. „Rozbiórka mostu przy
ul. Tunkla w rejonie ul. Przemysłowej” o kwotę per saldo 5.016 zł wynikającą ze zmniejszenia
o kwotę 8.706 zł w związku z uzyskanymi oszczędnościami powykonawczymi oraz ze zwiększenia
o kwotę 3.690 zł na opracowanie studium wykonalności, w związku ze zgłoszeniem zadania
o dofinansowaniem z RPP WSL 2007 – 2013. Całkowita wartość projektu wynosi 1.337.130 zł;
- zmniejszeniu planu wydatków na 2015 r. w poz. 1.3.2.54 na projekcie pn. „Rozbudowa
istniejących parkingów na osiedlu Gierałtowskiego (przy ul. Gierałtowskiego 30, Czempiela,
Zwycięstwa, Żeromskiego 16)” o kwotę 90.000 zł i przesunięciem jej do wydatkowania na rok 2016
w związku z zawarciem umowy na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem płatności w roku
2016. Całkowita wartość zadania nie ulega zmianie i wynosi 420.000 zł;
- zmniejszeniu planu wydatków na 2015 r. w poz. 1.3.2.57 na projekcie pn. „Termomodernizacja
budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 przy ul. Norwida” o kwotę 67.000 zł w związku z uzyskanymi
oszczędnościami powykonawczymi. Całkowita wartość zadania wyniosła 3.836.684 zł;
- zmniejszeniu planu wydatków na 2015 r. w poz. 1.3.2.58 na projekcie pn. „Termomodernizacja
budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 przy ul. Kałusa 3” o kwotę 748.061 zł
w związku ze zmianą źródła finansowania zadania tj. uzyskaniem dofinansowania ze środków
WFOŚiGW w Katowicach. Całkowita wartość zadania wynosi 3.630.684 zł;
- ponownym wprowadzeniu do Wieloletniej Prognozy Finansowej w poz. 1.3.2.70 przedmiotowego
załącznika, zakończonego w 2014 r. zadania pn. „Wiadukt w ciągu ulicy Tunkla w Rudzie Śląskiej
– Kochłowicach – rozbiórka istniejącego obiektu” z kwotą 3.690 zł na opracowanie studium
wykonalności, w związku z ubieganiem się przez Miasto o refundację poniesionych nakładów ze
środków RPO WSL 2007 – 2013. Całkowita wartość zadania wynosi 2.664.869 zł;
- zwiększeniu planu wydatków na 2015 r. w poz. 1.3.2.71 na projekcie pn. „Wykonanie
dokumentacji i przekwalifikowanie lub adaptacja lokali użytkowych i mieszkalnych na lokale
socjalne (ZIT)” o kwotę 2.520,50 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji, do kwoty
uzyskanej w postępowaniu przetargowym. Realizację zadania przedłuża się do roku 2017 oraz
zwiększa się całkowitą wartość projektu do kwoty 2.000.000 zł;
- zmniejszeniu planu wydatków na 2015 r. w poz. 1.3.2.72 na projekcie pn. „Wykonanie
dokumentacji i termomodernizacja budynków przy ulicy Alojzego Jankowskiego 6 i 8 (ZIT)”
o kwotę 38.429 zł w związku z oszczędnościami poprzetargowymi na opracowanie dokumentacji, przy
jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków na rok 2016 o 1.052.979 zł tj. o przewidywaną kwotę
dofinansowania z ZIT. Całkowita wartość zadania planowana jest na kwotę 1.252.000 zł;
- wprowadzeniu do przedmiotowego załącznika w poz. 1.3.2.73 nowego projektu pn. „Wykonanie
dokumentacji i termomodernizacja budynków przy ulicy Jarosława Dąbrowskiego 9 i 9A (ZIT)
na kwotę 17.765 zł w roku 2015 z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji. Zadanie planowane
do realizacji na lata 2015 – 2017 na kwotę 650.000 zł.
Realizacja projektu przewidywana jest w formule Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT)
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020;
- wprowadzeniu do przedmiotowego załącznika w poz. 1.3.2.74 nowego projektu pn. „Wykonanie
dokumentacji i termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ulicy Jadwigi
Markowej 20 (ZIT) na kwotę 8.765 zł w roku 2015 z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji.
Całkowita wartość zadania planowanego na lata 2015 – 2017, wyniesie 450.000 zł.
Realizacja projektu przewidywana jest w formule Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT)
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020;
- wprowadzeniu do przedmiotowego załącznika w poz. 1.3.2.75 nowego projektu pn. „Wykonanie
dokumentacji i termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ulicy Osiedlowej 1
(ZIT) na kwotę 7.000 zł w roku 2015 z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji. Całkowita
wartość zadania planowanego na lata 2015 - 2017 wyniesie 300.000 zł.
Realizacja projektu przewidywana jest w formule Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT)
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020;

- wprowadzeniu do przedmiotowego załącznika w poz. 1.3.2.76 nowego projektu pn. „Wykonanie
dokumentacji i termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ulicy Osiedlowej 17
(ZIT) na kwotę 8.000 zł w roku 2015 z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji. Całkowita
wartość zadania planowanego na lata 2015 - 2017 wyniesie 250.000 zł.
Realizacja projektu przewidywana jest w formule Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT)
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020;
- wprowadzeniu do przedmiotowego załącznika w poz. 1.3.2.77 nowego projektu pn. „Wykonanie
dokumentacji i termomodernizacja budynku wielorodzinnego mieszkalnego przy ulicy
Ludomira Różyckiego 21 (ZIT) na kwotę 9.000 zł w roku 2015 z przeznaczeniem na opracowanie
dokumentacji. Całkowita wartość zadania planowanego na lata 2015 - 2017 wyniesie 200.000 zł.
Realizacja projektu przewidywana jest w formule Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT)
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020;
- wprowadzeniu do przedmiotowego załącznika w poz. 1.3.2.78 nowego projektu pn. „Wykonanie
dokumentacji, termomodernizacja i uciepłownienie budynków przy ulicy Jana Matejki 2 – 12 i 7
- 9 (ZIT) na kwotę 150.500 zł w roku 2015 z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji. Całkowita
wartość zadania planowanego na lata 2015 - 2019 wyniesie 2.612.000 zł.
Realizacja projektu przewidywana jest w formule Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT)
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020;
- wprowadzeniu do przedmiotowego załącznika w poz. 1.3.2.79 nowego projektu pn. „Wykonanie
dokumentacji, termomodernizacja i uciepłownienie budynku przy ulicy Lecha 10 (ZIT) na kwotę
1.599 zł w roku 2015 z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji. Całkowita wartość zadania
planowanego na lata 2015 - 2016 wyniesie 160.000 zł.
Realizacja projektu przewidywana jest w formule Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT)
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020;
- wprowadzeniu do przedmiotowego załącznika w poz. 1.3.2.80 nowego projektu pn. „Wykonanie
dokumentacji, termomodernizacja i uciepłownienie budynku przy ulicy Ludomira Różyckiego
19 (ZIT) na kwotę 22.000 zł w roku 2015 z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji. Całkowita
wartość zadania planowanego na lata 2015 - 2019 wyniesie 450.000 zł.
Realizacja projektu przewidywana jest w formule Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT)
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020;
- wprowadzeniu do przedmiotowego załącznika w poz. 1.3.2.81 nowego projektu pn. „Wykonanie
dokumentacji, termomodernizacja i uciepłownienie budynku przy ulicy Pawła Kubiny 31 (ZIT)
na kwotę 23.000 zł w roku 2015 z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji. Całkowita wartość
zadania planowanego na lata 2015 - 2019 wyniesie 450.000 zł.
Realizacja projektu przewidywana jest w formule Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT)
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020;
- zmniejszeniu planu wydatków na 2015 r. w poz. 1.3.2.82 na projekcie pn. „Wykonanie
dokumentacji, termomodernizacja i uciepłownienie budynku wielorodzinnego mieszkalnego
przy ulicy Wita Stwosza 3 (ZIT)” o kwotę 2.698,80 zł w związku z oszczędnościami
poprzetargowymi na opracowanie dokumentacji, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków na
rok 2016 o 267.698,80 zł tj. o przewidywaną kwotę dofinansowania z ZIT. Całkowita wartość zadania
planowana jest na kwotę 300.000 zł;

Powyższe zmiany są konsekwencją zmian w budżecie miasta, dokonanych mocą uchwał Rady Miasta
Ruda Śląska z dnia 17.09.2015 r. w sprawie:
- zmian w planie dochodów i wydatków oraz przychodów budżetu miasta na prawach powiatu na rok
2015,
- dokonania przeniesień wydatków budżetowych między działami i zadaniami ujętymi w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2015 – 2029 w ramach budżetu miasta na prawach
powiatu na 2015 rok”.

c/ załącznika nr 3 „Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej – stosownie do zmian
wynikających ze zmian dokonanych w załączniku nr 1 i załączniku nr 2.
Mając powyższe na uwadze, podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.

