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AUTOPOPRAWKA
do projektu Uchwały Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój w sprawie zmiany Uchwały
budżetowej na 2020 rok, złożonego na Sesję w dniu 30 kwietnia 2020 roku
Załącznik Nr 2
1. W dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80104 – Przedszkola proponuje się

zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę 63 500 zł
z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego Nr 000-000-039-000 „Wymiana
urządzeń dźwigowych w Publicznych Przedszkolach” w Publicznym Przedszkolu nr 5.
Po badaniu technicznym dnia 18 października 2019 roku urządzenie zostało dopuszczone
do użytku tylko do dnia 30 czerwca 2020 roku i po tym okresie nie będzie zgody na
dalszą eksploatację. Stan dźwigu ma wpływ na bezpieczeństwo eksploatacji UTB.
Zgodnie z par. 3 ust 2 rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia
30 października 2018 roku w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego
w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego (Dz.U
z 2018 roku, poz. 2176) pogarszający się stan techniczny urządzenia jest wystarczającym
powodem do skrócenia terminu badania technicznego. Dźwig towarowy został
wyprodukowany w 1972 roku, kompleksowa naprawa przekracza wartość urządzenia
i nie daje gwarancji na bezpieczną eksploatację. Środki powyższe proponuje się pozyskać
w drodze przeniesienia planu wydatków majątkowych z działu 852 – Pomoc społeczna,
rozdziału 85203 – Ośrodki wsparcia w wysokości 63 500 zł planowanych na realizację
wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-106-300 „Przebudowa budynku ul. Szkolna
1”. Kwota 63 500 zł to wolne środki po zakończeniu i rozliczeniu zadania.
2. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92120 –

Ochrona zabytków i

opieka nad zabytkami proponuje się dokonać przeniesienia

wydatków majątkowych między zadaniami w wysokości 344 000 zł tj. zmniejszyć plan
dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr

000-000-663-300 „Rewitalizacja części

zabytkowego Parku Zdrojowego w Jastrzębiu-Zdroju na potrzeby utworzenia miejsca
aktywizacji

społeczno-gospodarczej

mieszkańców

rewitalizowanych

terenów”

i zwiększyć plan dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-664-300 „Rewitalizacja
obiektu Łazienki III w Parku Zdrojowym”.
Powyższa kwota jest niezbędna w celu podpisania aneksu do umowy przebudowy
Łazienek III w zakresie prac na zrealizowanie zakresu zamówienia dodatkowego, którego
wykonanie okazało się niezbędne w celu prawidłowego wykonania inwestycji. Zakres
obejmuje wymianę gruntu pod wzmocnienie ścian zewnętrznych, prac związanych
z koniecznością realizowania robót fundamentowych w kilku etapach, podwyższenie
ścian kondygnacji piwnicznej oraz rozbiórkę nieujawnionych elementów. Prace
dodatkowe są niezbędne w celu utrzymania dla obiektu statusu „zabytku”, co jest
warunkiem dofinansowania zadania ze środków unijnych i budżetu państwa. Po analizie
kosztorysu inwestorskiego w zakresie przebudowy placu reprezentacyjnego, którą
planuje się wykonać w ramach zadania „Rewitalizacja części zabytkowego Parku
Zdrojowego w Jastrzębiu-Zdroju na potrzeby utworzenia miejsca aktywizacji społecznogospodarczej

mieszkańców

rewitalizowanych

terenów”

kwota

344 000

zł

prawdopodobnie nie będzie potrzebna dla zrealizowania zadania.

Zaproponowane zmiany planu wydatków nie spowodują zmiany ogólnej kwoty planu
wydatków, nie zmienią wysokości planowanego deficytu ani kwoty planowanych
przychodów.
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