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dotycząca punktów 4 i 5 porządku obrad sesji Rady Miasta w dniu 22 czerwca 2017 r.:  
- projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2017 rok 
- projekt uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika 

 
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2017 rok (punkt 4) 

 
1. Na wniosek Wydziału Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji, w związku z otwarciem ofert  

i koniecznością rozstrzygnięcia przetargu, zwiększa się planowane wydatki na realizację 
następujących zadań: 

a/ ZS3, dz. Maroko-Nowiny - zagospodarowanie terenu w zakresie obiektów sportowych  
(boiska, bieżnia), dróg   pożarowych i dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych                    
o  1.670.000 zł do 3.170.000 zł (rozdział  80195), 
 

          b/ Budowa żłobka na terenie ZS3 przy ul. Orzepowickiej w Rybniku, dz. Maroko-Nowiny           
o 700.000 zł do 6.698.228,80 zł (rozdział 85505). 

          W postępowaniu przetargowym, prowadzonym łącznie dla ww. zadań, złożone zostały trzy 
oferty, których wartości znacznie przewyższyły wydatki zaplanowane w budżecie  
na podstawie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. 

 Brakujące środki (2.370.000 zł) uzupełnione zostaną z wydatków zaplanowanych na realizację 
zadań jednorocznych (rozdział 80195): 

  - Szkoła Podstawowa nr 22, dz. Niedobczyce - dostosowanie budynku do wymogów     
przeciwpożarowych (-) 1.173.000 zł - z uwagi na konieczność realizacji robót  
w okresie wakacyjnym zadanie zostaje przesunięte na 2018 rok; w planie pozostało  
27.000 zł na opracowywanie  dokumentacji  projektowo-kosztorysowej, 
 
- Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Śląskich, dz. Śródmieście - modernizacja budynku                         
(-) 1.000.000 zł -  w postępowaniu  przetargowym nie złożono żadnej oferty. Z uwagi na 
konieczność realizacji robót w okresie wakacyjnym nie przewiduje się powtórzenia 
procedury przetargowej; w planie pozostało 12.915 zł na opracowanie kosztorysu 
inwestorskiego, 

 
-  Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Śląskich, dz. Śródmieście - budowa zewnętrznych 
schodów  przeciwpożarowych z auli szkolnej na II piętrze (-) 197.000 zł – decyzja co do 
realizacji zadania nastąpi na etapie planowania budżetu na 2018 rok. Pozostałe w planie 
nakłady w wysokości 129.000 zł zostaną przeznaczone na uzupełnienie środków  
(do 229.000 zł) na budowę sanitariatu na III piętrze. 

 

2. Odpowiednim zmianom ulega załącznik nr 2 (I. Zmiany wydatków). 

3. Kwoty zbiorcze budżetu miasta pozostają bez zmian. 

 

       Projekt uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika 
(punkt 5)    

4. W § 2 pkt 1.) uchwały dodano ppkt.: 

,,16) w projekcie ZS3, dz. Maroko-Nowiny - zagospodarowanie terenu w zakresie obiektów 
sportowych (boiska, bieżnia), dróg pożarowych i dostosowania do potrzeb osób 
niepełnosprawnych zwiększyć o 1.670.000 zł: 

              a) łączne nakłady finansowe do 3.214.772 zł, 

              b) limit wydatków w 2017 roku i limit zobowiązań do 3.170.000 zł," 



 

 

 

          ,,17) w projekcie Budowa żłobka na terenie ZS3 przy ul. Orzepowickiej w Rybniku,                       
dz. Maroko-Nowiny zwiększyć o 700.000 zł: 

a)  łączne nakłady finansowe do 6.700.000 zł,  

b) limit wydatków w 2017 roku i limit zobowiązań do 6.698.228,80 zł." 

5. Odpowiednim zmianom ulega w załączniku nr 2 (Wykaz planowanych i realizowanych 
wieloletnich przedsięwzięć) poz. 1.3.2.8 i poz. 1.3.2.13. 

 

 
 
 
 
 
 
Rybnik, 21 czerwca 2017 r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


