Uchwała Nr 490/LIV/2002
Rady Miejskiej w Ostrołęce
z dnia 20 września 2002 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla
Miasta Ostrołęki na lata 2002-2006”
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 6, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591), uchwala się, co następuje:
§ 1.
W uchwale Nr 409/XLVI/2001 Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia 27 grudnia 2001r.
w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Miasta Ostrołęki na lata 20022006” wprowadza się następujące zmiany :
1) w tabeli, w rozdziale 10.Strategiczne Programy Inwestycyjne:
a) I. Program Inwestycyjny „OBWODNICA” – PI 1 otrzymuje brzmienie :
L.p.

Tytuł inwestycji w ramach programu inwestycyjnego
PI 1 - "OBWODNICA"

Planowe nakłady inwestycyjne
na 2002 rok

1
2

Modernizacja ul.Kilińskiego
Budowa ul.Leśnej

Łącznie na realizację programu PI 1

1 050 000
50 000
1 100 000

b) dodaje się II Program Inwestycyjny „BAZA OŚWIATOWA” - PI 2 w brzmieniu :
„II. Program Inwestycyjny „BAZA OŚWIATOWA” - PI 2
Realizacja tego programu wynika z zapisów celu strategicznego nr I ”Poprawa jakości życia
w mieście”, w ramach program strategicznego nr I.2 „Podniesienie poziomu wykształcenia
mieszkańców”, a powiązana jest z programami: I.3. – Poprawa bezpieczeństwa w mieście
oraz I.6 – Aktywizacja i innowacyjność społeczności lokalnej i władz miasta. Ponadto
założony PI 2– „Baza oświatowa” wspiera działania w ramach celu strategicznego nr II –
Dynamizacja rozwoju gospodarczego, w programie nr II.2 – Edukacja przedsiębiorczości
i II.3 – Rozwój subregionalnych funkcji administracyjno-usługowych.
Realizacja zadań w zakresie rozwoju placówek oświatowych miasta spowoduje poprawę

jakości nauczania, w tym zwiększenie poziomu i realizację nowych programów nauczania,
otwierając jednocześnie możliwości rozwojowe przez ułatwienie dostępu do obiektów
sportowych. Tworzy jednocześnie bazę, na której można organizować nowe formy rozwoju
osobowości i spędzania wolnego czasu.
W ramach tego programu przewidywana jest realizacja następujących inwestycji:
L.p.

Tytuł inwestycji w ramach programu inwestycyjnego
PI 2- "BAZA OŚWIATOWA"

Planowe nakłady inwestycyjne
na 2002 rok

1

Zespół Szkół Nr 5 budowa sali gimnastycznej

600
600

Łącznie na realizację programu PI 2

3) w załączniku:
a) tabela przedstawiająca wielkości skumulowanych nakładów otrzymuje brzmienie nadane
załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
b) tabela przedstawiająca wielkość nakładów na zadania zgłoszone do WPI oraz źródła
finansowania i przewidywane potrzeby otrzymuje brzmienie nadane załącznikiem Nr 2 do
niniejszej uchwały,
c) zestawienie zadań inwestycyjnych przyjętych do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na
lata 2002-2006 otrzymuje brzmienie nadane załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
W OSTROŁĘCE
Janusz Józef Kotowski

Załącznik Nr 1

Wielkości skumulowanych nadkładów zadań inwestycyjnych wg rozdziałów
Działy
Transport i
Łączność
Gospodarka
Mieszkaniowa
Gospodarka
Komunalna i
Ochrona
Środowiska
Kultura i Ochrona
Dziedzictwa
Narodowego
Kultura Fizyczna i
Sport
Opieka Społeczna
Informatyka
Oświata i
Wychowanie
OGÓŁEM
inwestycje w WPI
Inwestycje
niezatwierdzone

NAKŁADY INWESTYCYJNE W LATACH tys.zł
Liczba
2003
2004
2005
2006
Łącznie w przyjętych
zadań
latach
8 232,9 10 855,0
10 742,0
7 454,0
9 181,0
46 464,9
30

2002

1 725,0

300,0

-

-

-

2 025,0

3

10 241,3

13 626,4

9607,0

9 875,0

11 305,0

54 654,7

24

2 893,2

-

-

-

-

2 893,2

3

2 588,2

140,0

300,0

-

-

3 028,2

3

300,0
240,0
2 899,2

100,0
1 716,0

4 064,1

190,0
1 671,0

2 987,0

300,0
530,0
13 337,3

1
1
13

29 119,8

26 687,4

24 713,1

19 190,0

23 473,0

123 183,3

78

5 426,0

15 046,0

12 914,0

4 848,0

1 865,0

40 099,0

36

Załącznik Nr 2

Wielkości nakładów na zadania zgłoszone do WPI oraz źródła finansowania i przewidywane
potrzeby.
Nakłady inwestycyjne w WPI , tys zł
Plan Finansowy WPI na lata 20022006

Łącznie nakłady na zadania
inwestycyjne zgłoszone do WPI
Środki w budżecie na inwestycje
Zewnętrzne źródła finansowania
inwestycji
w tym:
- środki GFOŚ i PFOŚ
- inne podmioty
- środki społeczne
Łącznie środki na finansowanie
inwestycji,
w tym
- wykazane w budżecie
(środki własne oraz FOŚ)
- inne podmioty
- środki społeczne
Brakująca kwota na realizację
zadań inwestycyjnych

Łącznie w
2002

2003

2004

2005

2006

34 545,8

41 733,4

37 627,1

24 038,0

25 338,0

163 282,3

16 720,8

15 196,0

15 236,1

9315,0

12 948,0

69 415,9

12 399,0

53 767,4

9 321,7 11 491,4
2 812,3
265,0

29 119,8

latach planu

9 477,0

9 875,0

10 525,0

26 687,4

24 713,1

19 190,0

23 473,0

123 183,3

15 046,0

12 914,0

4 848,0

1 865,0

40 099,0

25 732,5
2 812,3
265,0
5426,0

UZASADNIENIE
Przedstawione zmiany są zgodne z propozycją zmian do wprowadzenia w budżecie
miasta na 2002 rok na podstawie wniosków Wydziału Inwestycji i Dróg. Wprowadzane
zmiany polegają na :
-

na zadaniu „Budowa sieci wodociągowej w ul.Słowackiego, Żeromskiego, Dojazdowej,
Kasprowicza na os.Stacja, w ul.Pomian i ul.Prostej oraz kanalizacji sanitarnej w ul.Prostej
i Sowiej****” zmniejszenie środków o kwotę 40,0 tys.zł ( z FOŚ) w latach planu na
2002r. oraz nakładów. Nazwa zadania ulega zmianie otrzymując brzmienie : „Budowa
sieci wodociągowej w ul.Żeromskiego i ulicach przyległych do ul.Żeromskiego na
os.Stacja, ul.Pomian i Prostej oraz kanalizacji saniternej w ulicach: Sowiej, Prostej,
Narutowicza, B.Prusa****”

-

na zadaniu „Budowa sieci wodociągowej i kan.sanit. na prawej stronie Ostrołęki – etap
I****” zmniejszenie środków (z FOŚ) o kwotę 200,0 tys.zł w latach planu na 2002r. oraz
zwiększenie o 200,0 tys.zł w latach planu na 2003r.

-

na zadaniu „Modernizacja sieci cieplnej w ul.Steyera****” zmniejszenie środków o kwotę
250,0 tys zł w latach planu na 2002 r. oraz zwiększenie o kwotę 250,0 tys.zł na 2003r.

-

na zadaniu „Budowa kanalizacji sanitarnej i s. wodoc. na os.Wojciechowice****”
zmniejszenie środków (z FOŚ) o kwotę 300,0 tys.zł w latach planu na 2002r. oraz
zwiększenie o kwotę 300,0 zł w latach planu na 2003 r.

-

na zadaniu „Remont ul.Piłsudskiego***” zwiększenie środków o kwotę 40,0 tys. zł (z
FOŚ) w latach planu na 2002 r. oraz w nakładach

-

wprowadza się do planu WPI nowe zadanie w brzmieniu „Budowa s.cieplnej w Alei Jana
Pawła II****” ze środkami w wysokości 750,0 tys.zł (z FOŚ) w nakładach oraz w latach
planu na 2002r. data rozpoczęcia i zakończenia zadania 2002 r.

-

na zadaniu „Hala sportowo-widowiskowa przy ul.Traugutta**” zmniejszenie środków w
nakładach oraz w latach planu na 2002 r. o kwotę 12,9 tys.zł (z budżetu miasta)

-

na zadaniu „Ostrołęckie Centrum Kultury zwiększenie środków w nakadach oraz w latach
planu na 2002 r. o kwotę 220,0 tys.zł (z budżet miasta)

-

na zadaniu „Modernizacja ul.Kilińskiego*” zmniejszenie środków o kwotę 50,0 tys.zł
pochodzących z emisji obligacji oraz zwiększenie o kwotę 50,0 tys.zł w latach panu na
2003r.

-

na zadaniu „Zespół Szkół Nr 5 – budowa sali gimnastycznej” zwiększenie nakładów o
kwotę 282,0 tys.zł oraz w latach planu na 2002r. zmniejszenie o kwotę 423,7 tys.zł przy
jednoczesnym zwiększeniu o kwotę 705,7 tys.zł (w tym: 600,0 tys.zł z przesunięcia
środków z emisji obligacji + 105,7 tys.zł środki budżetu miasta niewykorzystane w 2001
r. pochodzące z emisji obligacji). Powyższe przesunięcia środków wynikają ze zmiany
źródła finansowania. Jednocześnie w treści WPI, w rozdziale 10. Strategiczne Programy
Inwestycyjne wprowadza się II Program Inwestycyjny „Baza Oświatowa” PI-2 , do
którego wprowadzone zostaje to zadanie z zapisem 600.000 zł planowanych nakładów
inwestycyjnych na 2002r. Zapis ten dotyczy środków z emisji obligacji;

-

na zadaniu „Budowa ul.Leśnej*” zmniejszenie środków o kwotę 50,0 tys.zł w latach planu
na 2002 r. pochodzących z emisji obligacji oraz zwiększenie o kwotę 50,0 tys.zł na 2003r.

-

na zadaniu „Zespół Szkół Zaw. Nr 4” zwiększenie środków w nakładach oraz w latach
planu na 2002 r. o kwotę 203,9 tys.zł;

-

na zadaniu „Zespół Szkół Nr 5 – budowa boiska sportowego” zmniejszenie środków w
nakładach oraz w latach planu na 2002 r. o kwotę 40,0 tys.zł;

-

na zadaniu „Budowa szaletu i ogrodzenia dla potrzeb obiektów sportowych ul.Witosa –
MOSiR” zmniejszenie środków o kwotę 90,0 tys.zł w latach planu na 2002 rok oraz
zwiększenie o kwotę 90,0 tys.zł w latach planu na 2003r.;

-

na zadaniu „Budowa ul.Boh.Westerplatte od ul. 11 Listopada do ul.Targowej*”
zmniejszenie środków o kwotę 100,0 tys zł pochodzących z emisji obligacji w latach
planu na 2002 r. oraz zwiększenie planu na 2003r. o kwotę 100,0 tys.zł ;

-

na zadaniu „Budowa ul. Bohaterów Warszawy na odc. od ul. 11 Listopada do
ul.Sikorskiego*” zmniejszenie środków o kwotę 150,0 tys zł pochodzących z emisji
obligacji w latach planu na 2002 r. oraz zwiększenie planu na 2003r. o kwotę 150,0 tys.zł

-

na zadaniu „Budowa ul. Bohaterów Warszawy na odc. od ul. Sikorskiego do
ul.Artyleryjskiej*” zmniejszenie środków o kwotę 50,0 tys zł pochodzących z emisji
obligacji w latach planu na 2002 r. oraz zwiększenie planu na 2003r. o kwotę 50,0 tys.zł

-

na zadaniu „Budowa połączenia ul.Targowej z ul.Graniczną*” zwiększenie środków o
kwotę 511,4 tys.zł (w tym 200,0 tys.zł pochodzących z emisji obligacji + 311,4 z budżetu)
oraz zwiększenie środków w planie 2003 r. o kwotę 511,4 tys.zł;

-

na zadaniu „Budowa ul.Jana Kazimierza” zmniejszenie środków o kwotę 191,0 tys.zł w
latach planu na 2002 r. oraz zwiększenie o kwotę 191,0 tys.zł w planie na 2003r.;

-

na zadaniu „Remont części chodników ul.Hallera, ul.Goworowskiej” zmniejszenie
środków w latach planu na 2002 r. o kwotę 146,1 tys.zł z jednoczesnym wykreśleniem
zadania z planu WPI z powodu braku środków finansowych na tym zadaniu w latach
planu 2002-2006;

-

na zadaniu „Przebudowa ul.Prusa” zwiększenie środków w nakładach oraz w latach planu
na 2002 r. o kwotę 20,0 tys.zł;

-

na zadaniu „Przebudowa ul.Narutowicza” zwiększenie środków w nakładach oraz w
latach planu na 2002 r. o kwotę 14,3 tys.zł;

-

na zadaniu „Remont ul.Reymonta” zwiększenie środków w nakładach oraz w latach planu
na 2002 r. o kwotę 25,0 tys.zł;

-

w związku ze zmianą nazwy dotychczasowej ul.Artyleryjskiej na Aleję Jana Pawła II
dokonuje się zmiany nazwy ulicy we wszystkich pozycjach gdzie ona występuje

Ulegają zmianie wyliczenia wynikowe w :
-

zestawieniu zadań inwestycyjnych przyjętych do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na
lata 2002-2006

-

tabeli przedstawiającej wielkość nakładów na zadania zgłoszone do WPI oraz źródła
finansowania i przewidywane potrzeby

-

tabela przedstawiająca wielkości skumulowanych nakładów.

