Omówienie budżetu miasta na 2019 rok (wyciąg)

Projekt budżetu miasta został opracowany w oparciu o podstawowe założenia do projektu
budżetu państwa na 2019 rok, ustawę o finansach publicznych, ustawę o dochodach jednostek
samorządu terytorialnego, ustawę o samorządzie gminnym oraz Prawo Ochrony Środowiska.
Przy opracowaniu projektu budżetu przyjęto następujące założenia:
•

dążenie do maksymalizacji dochodów miasta,

•

dążenie

do

coraz

większej

efektywności

wykorzystani

środków

finansowych

przeznaczonych na realizację zadań miasta,
•

zabezpieczenie w pierwszej kolejności potrzeb społeczności lokalnej w zakresie zadań
własnych miasta,

•

utrzymanie standardu istniejącej bazy majątkowej,

•

zapewnienie utrzymania wydatków bieżących na poziomie zabezpieczającym realizację
zadań,

•

zlecenie części zadań własnych organizacjom pozarządowym poprzez dofinansowanie
zadań, względnie wykupu usług z zakresu:
•

pomocy społecznej,

•

kultury fizycznej,

•

przeciwdziałania alkoholizmowi i patologiom społecznym,

•

prowadzenia świetlic środowiskowych dla dzieci,

•

organizacji działań związanych z ochroną środowiska.

W założeniu przyjęto jako priorytet przeznaczenie przychodów wyłącznie na cele inwestycyjne.

BUDŻET NA 2019 ROK

Projekt budżetu na 2019 w zakresie dochodów ustalono na kwotę: 170.711.757,00 zł, z tego:
• subwencje:

26.492.453,00 zł

• udziały w podatkach:

45.250.000,00 zł

• dotacje celowe na zadania zlecone:

28.839.096,00 zł

• dotacje oraz środki na zadania własne:

2.810.578,00 zł

• środki z Unii Europejskiej:

559.037,00 zł

• pozostałe dochody:

66.760.593,00 zł

Wydatki na 2019 rok zaplanowano w wysokości: 203.626.789,00 zł, w tym:
• na zadania własne:

174.787.693,00 zł

• na zadania zlecone:

28.839.096,00 zł

Na wydatki ogółem składają się:
• środki na wydatki bieżące:

142.602.750,00 zł

• środki na wydatki majątkowe:

61.024.039,00 zł

Wydatki majątkowe wynoszą: 61.024.039,00 zł, co stanowi 30,59 % planu wydatków ogółem.
Najważniejsze zadania inwestycyjne w poszczególnych sferach działalności gminy przedstawiają
się następująco:

•

Wsparcie

mobilności

miejskiej

Gminy

Knurów

poprzez

budowę

centrów

przesiadkowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą
Zakres rzeczowy Centrum Przesiadkowego w Szczygłowicach obejmuje:


budowę placu autobusowego z zadaszonymi peronami,



budowę 4 miejsc postojowych dla samochodów osobowych,



budowę poczekalni wraz z toaletą publiczną oraz przyłączami do sieci
elektroenergetycznej, sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej,



budowę oświetlenia, w tym montaż słupów stalowych ocynkowanych z oprawami
oświetleniowymi LED z redukcją mocy,



wykonanie stojaków dla rowerów wraz zadaszeniem oraz skrzynkami serwisowymi
dla rowerów,



wykonanie ścieżki rowerowej na odcinku od Centrum Przesiadkowego do ul.
Parkowej.

W 2019 r. planuje się przystąpienie do robót

związanych z budową Centrum

Przesiadkowego FOCH.
Zakres inwestycji obejmuje:


budowę placu autobusowego wraz z peronami, oświetleniem i odwodnieniem,



budowę zatoki autobusowej, przebudowę chodnika oraz budowę ścieżki rowerowej
wzdłuż ul. Szpitalnej na odcinku od skrzyżowania z ul. Chrobrego do skrzyżowania
z ul. Batorego,



budowę toalety publicznej wraz z przyłączami do sieci elektroenergetycznej, sieci
wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej,



budowę dróg rowerowych:

•

wzdłuż

ul.

Szpitalnej

na

odcinku

od

skrzyżowania

z

ul.

Ułanów

do skrzyżowania z ul. Zimową,

•

odcinka łączącego ścieżkę rowerową wzdłuż drogi do terenów KSSE przy ul.

Szpitalnej do rejonu cmentarza przy ul. Rakoniewskiego,


termomodernizację budynku, w którym znajduje się poczekalnia oraz remont
poczekalni.



Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 924 (ul. Zwycięstwa) z ul.
Lignozy w Knurowie wraz z przebudową odcinka drogi powiatowej nr 2980S (ul.
Lignozy)

Zakres zadania obejmuje budowę, w miejscu istniejącego dotychczas skrzyżowania zwykłego,
małego

ronda o średnicy zewnętrznej Dz=36,00 m z jednopasową jezdnią szerokości

6,00 m wokół wyspy środkowej.
W ramach zadania planuje się budowę oświetlenia ulicznego oraz odwodnienia.
W związku z przebudowa skrzyżowania konieczna jest również przebudowa odcinka ul.
Lignozy o długości ok. 120 m.

•

Przebudowa ul. Dywizjonu 303 II w Knurowie

Zakres rzeczowy zadania obejmuje:
 wykonanie

nowej

nawierzchni

ciągu

pieszo

–

jezdnego

o

długości

ok.

364,0 m i szerokości 5,0 z kostki brukowej betonowej wraz podbudową,
 budowę kanalizacji deszczowej z rur PVC wraz z zabudową wpustów ulicznych,
 budowę oświetlenia ulicznego, w tym montaż słupów stalowych ocynkowanych
z oprawami oświetleniowymi LED z redukcją mocy,
 budowę miejsc postojowych z kostki brukowej betonowej.

•

Przebudowa ul. Piłsudczyków II w Knurowie

Zakres rzeczowy zadania obejmuje:
 wykonanie nowej nawierzchni ciągu pieszo – jezdnego o długości ok. 300 m i szerokości
5,0 z kostki brukowej betonowej wraz podbudową,
 budowę kanalizacji deszczowej z rur PVC wraz z zabudową wpustów ulicznych,
 budowę oświetlenia ulicznego, w tym montaż słupów stalowych ocynkowanych

z oprawami oświetleniowymi LED z redukcją mocy,
 budowę miejsc postojowych z kostki brukowej betonowej.

•

Przebudowa odcinka ul. Kościelnej wraz z odgałęzieniem do ul. Stawowej oraz
odcinka ul. Stawowej

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje przebudowę ul. Kościelnej wraz z odgałęzieniem do ul.
Stawowej o długości łącznej 285 mb oraz odcinka ul. Stawowej o długości ok. 66 mb, w tym:
 budowę ciągu pieszo-jezdnego z kostki betonowej brukowej,
 budowę odwodnienia,
 budowę oświetlenia ulicznego, w tym montaż 14 słupów stalowych ocynkowanych
z oprawami oświetleniowymi LED z redukcją mocy.

•

Przebudowa drogi wewnątrzosiedlowej w rejonie ul. Mieszka I w Knurowie

Zakres rzeczowy obejmuje przebudowę drogi wewnętrznej o długości ok. 243 mb,
w tym:
 wykonanie nawierzchni jezdni z asfaltobetonu oraz

chodników o nawierzchni

z kostki betonowej brukowej,
 wykonanie miejsc postojowych dla 86 samochodów,
 przebudowę odwodnienia ulicy, w tym budowę odcinka kanalizacji deszczowej o długości
ok. 250 m.
•

Zagospodarowanie placu w rejonie skrzyżowania ul. Wilsona z ul. 1 Maja
w Knurowie

Zakres rzeczowy zadania obejmuje:
 budowę/przebudowę miejsc postojowych ( łącznie 41 miejsc postojowych, w tym 19
nowych miejsc postojowych ),
 budowę drogi dojazdowej oraz placu dla potrzeb Ochotniczej Straży Miejskiej
o nawierzchni z kostki brukowej betonowej wraz podbudową,
 budowę kanalizacji deszczowej z rur PVC wraz z zabudową wpustów ulicznych,
 budowę oświetlenia ulicznego, w tym montaż słupów stalowych parkowych z oprawami
oświetleniowymi LED z redukcją mocy.

•

Budowa tężni solankowej w rejonie ul. Ułanów w Knurowie

Tężnia solankowa będzie zlokalizowana na terenie tzw. „oczka wodnego” w rejonie ul. Ułanów,
w obrębie istniejącego placu wypoczynkowego. Zaprojektowano obiekt o wysokości 8,75 m, na
planie prostokąta o wymiarach 7 m x 22,2 m.
Tężnia solankowa będzie posiadała konstrukcję szkieletową drewnianą, posadowioną
na żelbetowej niecce. Tężnia będzie oświetlona. Od strony północnej i południowej do korpusu
tężni przylegać będzie drewniana pergola., o wysokości ok. 5 m.

•

Termomodernizacja zabytkowych budynków Starego Knurowa z likwidacją źródeł
niskiej emisji
W 2019 zaplanowano prace w następujących budynkach: Dworcowa 7, 9, 11, 15,
Mickiewicza 2, 6, 10 oraz Sienkiewicza 1.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje:
• Przeprowadzenie osuszenia ścian fundamentowych
• Przeprowadzenie robót związanych z wykonaniem przewodów wentylacyjnych oraz
pionów spalinowych
• Przeprowadzenie robót związanych z wykonaniem wentylacji mechanicznej z odzyskiem
ciepła
• Przeprowadzenie robót związanych z wykonaniem instalacji wewnętrznych
w mieszkaniach: instalacji centralnego ogrzewania wraz z zabudową grzejników,
instalacji gazowej wraz z zabudową kotłów gazowych z zamkniętą komorą spalania,
instalacji ciepłej wody użytkowej
• Wykonanie wewnętrznej instalacji:
◦ instalacji wodno-kanalizacyjnej wraz z białym montażem,
◦ instalacji elektrycznej i teleinformatycznej.

•

Wykonanie rzeźby św. Barbary, z wkomponowaniem atrybutu infrastruktury
technicznej kopalni

Zakres rzeczowy zadania obejmuje:
•

wykonanie modelu realizacyjnego do odlewu w brązie;

•

konserwacja i adaptacja konstrukcji do montażu rzeźby wraz z wbudowanym atrybutem
infrastruktury technicznej kopalni – koła linowego kopalni;

•

wykonanie odlewu z brązu BK331, rzeźby św. Barbary, pokrytego sztuczną patyną

i zabezpieczonego woskiem w skali 1:1 zgodnie z wybraną pracą konkursową;
•

wykonanie i montaż kompozycji rzeźbiarskiej upamiętniającej tragicznie zmarłych
górników oraz kompozycji upamiętniającej nadanie przez Kongregację ds. Kultu Bożego
i Dyscypliny Sakramentów dekretu zatwierdzającego św. Barbarę jako patronki Knurowa;

•

Budowa hali sportowej przy Alei Lipowej 12 w Knurowie

Zakres rzeczowy zadania obejmuje:
•

Wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnych oraz centralnego ogrzewania,

•

wykonanie instalacji niskoprądowych oraz instalacji wentylacji i klimatyzacji,

•

montaż podłogi sportowej,

•

dostawa i montaż central wentylacyjnych,

•

w

2019

roku

dostarczone

zostanie

wyposażenie

obiektu

i

wykonane

zagospodarowanie terenu wokół obiektu wraz z parkingami.

•

Modernizacja – przebudowa Stadionu Miejskiego w Knurowie przy ul. Dworcowej
28 – II etap – realizacja w 2019 roku

Modernizacja – przebudowa Stadionu Miejskiego w Knurowie przy ul. Dworcowej 28 - II etap,
obejmuje przebudowę trybuny głównej, budowę budynku kontenerowego komentatora, a także
zagospodarowanie terenu wokół trybuny.
Planowane roboty obejmą m. in.:
•

rozbiórkę istniejącej trybuny od strony południowej wraz z usunięciem nasypu na
którym została wykonana,

•

budowę środkowej części trybuny - planowany w tym etapie zakres robót obejmuje
budowę segmentu centralnego o wymiarach 29,93 x 10,92 m i wysokości 8,19 m.
Trybuna zostanie podzielona na 3 sektory, co daje łącznie 261 stałych miejsc
siedzących. Widownia zostanie zadaszona lekką konstrukcją stalową.

•

Modernizacja budynku A Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 6 na potrzeby
przedszkola

W 2019 r. zostanie dokończony remont budynku A (parter i I piętro) polegający na
dostosowaniu pomieszczeń do wymogów przedszkolnych, czyli m.in.:

przebudowa pomieszczeń na sale zabaw dla dzieci 3, 4, 5, 6 -letnich, w tym sale

•

integracyjne na parterze dla dzieci niepełnosprawnych,
przebudowa i remont toalet dla dzieci i personelu, w tym na parterze toalety dla osób

•

niepełnosprawnych,
•

budowa windy do transportu posiłków,

•

montaż wentylacji mechanicznej,

•

budowa podjazdów dla niepełnosprawnych.

Oprócz inwestycji, które omówiono wyżej, warto też zwrócić uwagę na wydatki bieżące, które są
niezbędne między innymi na utrzymanie standardu istniejącej bazy majątkowej (szkoły, obiekty
sportowe, kulturalne, budynki mieszkalne, drogi itp.). I tak największe wydatki bieżące planowane
są w następujących działach: administracja publiczna prawie 25.000.000,00 zł, oświata
i wychowanie ponad 40.000.000,00 zł, gospodarka komunalna i ochrona środowiska ponad
11.000.000,00 zł, kultura fizyczna ponad 7.500.000,00 zł gospodarka mieszkaniowa ponad
3.300.000,00 zł, pomoc społeczna ponad 7.000.000,00 zł, rodzina ponad 30.000.000,00 zł, kultura
ponad 3.000.000,00 zł.
Ponadto w budżecie znalazły się również środki w wysokości 3.657.000,00 zł na sfinansowanie
zadań własnych gminy zleconych organizacjom pozarządowym lub innym jednostkom spoza
sektora

finansów

publicznych

w

obszarach:

pomocy

społecznej,

kultury,

działalności

sportowej, profilaktyki zdrowotnej, edukacji, prowadzenia świetlic środowiskowych, ochrony
środowiska.
Zostaną one przeznaczone, m.in.:
- w kwocie 467.000,00 zł na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu oraz działalności
społecznej
- w kwocie 80.000,00 zł na działalność placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży
- w kwocie 70.000,00 zł na zwalczanie uzależnień
- w kwocie 1.900.000,00 zł na dofinansowanie działalności przedszkoli niepublicznych
- w kwocie 96.000,00 zł na dofinansowanie działalności żłobków i klubów dziecięcych
- w kwocie 500.000,00 zł na dotację na przebudowę nieekologicznych źródeł ciepła
- w kwocie 220.000,00 zł na na świadczenie usług opiekuńczych
- w kwocie 324.000,00 zł na finansowanie noclegowni dla osób bezdomnych.
W budżecie na 2019 rok zaplanowano środki w łącznej wysokości ponad 670.000,00 zł na budżet
obywatelski, w tym na:
1. Słoneczny plac zabaw – ruch i zabawa dla każdego dziecka, modernizacja placu zabaw
przy Miejskim Przedszkolu z oddziałami integracyjnymi nr 13 w Knurowie z uwzględnie-

niem wyposażenia dostępnego dla dzieci niepełnosprawnych – 147 000,00 zł,
2. Nam nie straszny jest brak śniegu – ferie u nas spędź kolego – półkolonie w okresie ferii
zimowych 2018/2019 w Miejskiej Szkole Podstawowej z oddziałami integracyjnymi nr 2 im.
Karola Miarki – 31 960,00 zł
3. Nauka przez zabawę nie musi być nudna i trudna – 129 792,00 zł,
4. Budowa placu zabaw dla dzieci wraz z miejscem postojowym dla rowerów przy ul.
Dworcowej 161 800,00 zł,
5. Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa w okolicach ul. Rakoniewskiego – 70 000,00 zł,
6. Modernizacja parku NOT w Szczygłowicach – 161 800,00 zł.
W budżecie na 2019 rok zaplanowano po stronie dochodów środki pomocowe z Unii Europejskiej
i Europejskiego Obszaru Gospodarczego w wysokości: 12.411.716,00 zł.
Należy zaznaczyć, iż mimo przeznaczenia w projekcie budżetu ponad 61.000,00 zł na wydatki
majątkowe gmina nie jest zadłużona gmina posiada środki zabezpieczające w wysokości
32.915.032,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu na 2019 rok oraz 9.162.521,00 zł celem
zabezpieczenia na ewentualny zwrot oprocentowania z tytułu zwrotu podatku na rzecz Spółki
Restrukturyzacji Kopalni lub jej następców prawnych.
Środki, które gmina posiada w głównej mierze są wynikiem wpłaty na rzecz gminy przez
Jastrzębska Spółkę Węglową S.A. należności z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od
transakcji nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa KWK Knurów – Szczygłowice.

