UCHWAŁA NR XXVII/177/2016
RADY MIEJSKIEJ W WĄGROWCU
z dnia 20 grudnia 2016 r.
w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016
Na podstawie art. 263 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.
z 2016 r. poz. 1870) Rada Miejska w Wągrowcu uchwala co następuje:
§ 1. Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 oraz określa się
ostateczny termin ich dokonania zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Ustala się plan finansowy wydatków, o których mowa w § 1 uchwały zgodnie z załącznikiem Nr 2 do
niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie powierza się Burmistrzowi Miasta Wągrowca.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Wągrowcu
Wiesław Zając
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXVII/177/2016
Rady Miejskiej w Wągrowcu
z dnia 20 grudnia 2016 r.

Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016

L.p

1.

2.

3.

4.

5.

Dział

600 –Transport i
łączność

Wyszczególnienie

853 – Pozostałe
zadania w zakresie
polityki społecznej

„Opracowanie dokumentacji
projektowej dla zadania „Rozbudowa
(przebudowa) ulicy Kościuszki w
ciągu drogi wojewódzkiej nr 190 w
m. Wągrowiec na odcinku od
skrzyżowania z ul. Reja do przejazdu
kolejowego”
„Opracowanie dokumentacji
projektowej na przebudowę dróg i
miejsc postojowych przy Szkole
Podstawowej Nr 2 w Wągrowcu oraz
rozbudowę ul. Krótkiej”
„Opracowanie dokumentacji na
adaptację budynku przy ul.
Grunwaldzkiej 2 w Wągrowcu na
siedzibę Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej”
„Opracowanie dokumentacji
projektowej rozbudowy Przedszkola
Nr 1 w Wągrowcu o żłobek”

900 – Gospodarka
komunalna i
ochrona środowiska

„Opracowanie dokumentacji na
oświetlenie i skablowanie linii NN w
ul. Kościuszki”

600 – Transport i
łączność

852 – Pomoc
społeczna

Id: 460DBABF-6010-415B-8182-9751947BD30A. Podpisany

Kwota (w zł)

Ostateczny
termin
dokonania
wydatku

50 000,00

30-06-2017 r.

40 000,00

30-06-2017 r.

45 000,00

30-06-2017 r.

115 000,00

30-06-2017 r.

40 000,00

30-06-2017 r.
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXVII/177/2016
Rady Miejskiej w Wągrowcu
z dnia 20 grudnia 2016 r.

Plan finansowy wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

Dział

Rozdział

§

600
60013
6050

60016
6050

852
85219
6050
853

85305
6050
900

90015
6050

Ogółem
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Treść

Kwota

Transport i łączność

90 000,00

Drogi publiczne wojewódzkie

50 000,00

Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych

50 000,00

Drogi publiczne gminne

40 000,00

Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych

40 000,00

Pomoc społeczna

45 000,00

Ośrodki pomocy społecznej

45 000,00

Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych
Pozostałe zadania w zakresie
polityki społecznej

45 000,00
115 000,00

Żłobki

115 000,00

Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych
Gospodarka Komunalna i
ochrona środowiska

115 000,00
40 000,00

Oświetlenie ulic, placów i dróg

40 000,00

Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych

40 000,00

290 000,00
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Uzasadnienie
do uchwały Nr XXVII/177/2016 Rady Miejskiej w Wągrowcu
z dnia 20 grudnia 2016 roku
w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016
Zgodnie z art. 263 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych organ stanowiący
jednostki samorządu terytorialnego może ustalić wykaz wydatków, które nie wygasają wraz z
upływem roku budżetowego, określając ostateczny termin dokonania każdego z wydatków oraz
ustalając dla nich plan finansowy.
Realizacja zadania opracowanie dokumentacji projektowej „Rozbudowa (przebudowa)
ul. Kościuszki w ciągu drogi wojewódzkiej nr 190 w m. Wągrowiec na odcinku od skrzyżowania z
ul. Reja do przejazdu kolejowego” jest wykonywana na podstawie zawartej umowy nr
TI.272.29.2016 z dnia 24 maja 2016 r. Nadal trwają uzgodnienia z prywatnymi właścicielami
nieruchomości
w zakresie projektu,
dlatego zadanie nie zostanie wykonane
w 2016 r. W związku z powyższym niezbędne jest zabezpieczenie w formie wydatków
niewygasających kwoty w wysokości 50 000,00 zł.
Realizując zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg i miejsc
postojowych przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Wągrowcu oraz rozbudowę ul. Krótkiej”
w dniu 16 maja 2016 r. zawarto umowę nr TI.272.26.2016 w ramach opracowania dokumentacji
projektowej w zakresie branży drogowej, instalacyjnej, elektrycznej w tym m.in. projektu
budowlanego, projektu wykonawczego, kosztorysów inwestorskich, projektu przebudowy ul.
Krótkiej, projektu parkingów, zieleni i małej architektury, projektu kanalizacji, projektu
przebudowy oświetlenia. Jednak z powodu długotrwałych uzgodnień z innymi instytucjami np.
pozwolenie na budowę - zadanie jest w trakcie realizacji, co uniemożliwia Jednostce projektowania
realizację zadania do końca 2016 r. W związku z powyższym niezbędne jest zabezpieczenie w
formie wydatków niewygasających kwoty w wysokości 40 000,00 zł.
W zakresie realizacji zadania „Opracowanie dokumentacji na adaptację budynku przy ul.
Grunwaldzkiej 2 w Wągrowcu na siedzibę Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej” zawarto
umowę nr TI.272.54.2016 w dniu 20 października 2016 r. na wykonanie pełnobranżowej
dokumentacji
budowlano-wykonawczej
wraz
z
uzyskaniem
decyzji
pozwolenia
na budowę - potrzeby MOPS-u. Zadanie jest w trakcie uzgadniania i wykonywania. Zadanie nie
będzie wykonane do końca 2016 r. W związku z powyższym niezbędne jest zabezpieczenie w
formie wydatków niewygasających kwoty w wysokości 45 000,00 zł.
Zadanie „Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy Przedszkola Nr 1 w Wągrowcu o
żłobek” jest realizowane zgodnie z zawarta umową nr TI.272.38.2015 z dnia 16 grudnia 2015 r.
Dokumentacja projektowa została złożona do organu wydającego pozwolenie na budowę, lecz po
jej weryfikacji organ ten odmówił wydania ww. pozwolenia nakazując jej poprawienie. Obecnie
trwają prace nad poprawieniem dokumentacji, które nie zostaną zakończone do końca 2016 r. W
związku z powyższym niezbędne jest zabezpieczenie w formie wydatków niewygasających kwoty
w wysokości 115 000,00 zł.
W zakresie realizacji zadania „Opracowanie dokumentacji na oświetlenie i skablowanie linii NN w
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ul. Kościuszki” zawarto umowę TI.272.29.2016 w dniu 24 maja 2016 r. Nadal trwają uzgodnienia
z Eneą S.A. w zakresie skablowania napowietrznej linii NN. Uniemożliwia to wykonawcy
realizację zadania do końca 2016 r. W związku z powyższym niezbędne jest zabezpieczenie w
formie wydatków niewygasających kwoty w wysokości 40 000,00 zł.
Biorąc powyższe pod uwagę, podjęcie uchwały uważa się za celowe i uzasadnione.
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