
projekt Nr 3 
 

UCHWAŁA NR…………… 
 

RADY POWIATU W OTWOCKU 
z dnia………………………. 

 
w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 

 
 

 Na podstawie art. 12 pkt 5 i 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 814, z późn. zm.) w związku z art. 263 ustawy                     
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870,                   
z późn. zm.), uchwala się, co następuje: 
 
 § 1. Ustala się wykaz oraz plan finansowy wydatków majątkowych, które nie wygasają                
z upływem roku budżetowego 2016: 
 
Lp. Klasyfikacja budżetowa 

Nazwa zadania Kwota 
Termin 

realizacji dział rozdział paragraf 

1. 852 85201 6050 
Rozbudowa i modernizacja budynku 
przy ul. Ujejskiego 14 

661.527 zł 30.06.2017 

2. 600 60014 6050 
Przebudowa ciągu drogi powiatowej 
Nr 2758W – ul. Samorządowej i ul. 
Czaplickiego w Otwocku 

82.700 zł 15.03.2017 

3. 600 60014 6050 

Wykonanie dokumentacji 
projektowej na przebudowę 
skrzyżowania na rondo w 
Celestynowie ul. Św. Kazimierza 
(droga powiatowa) z drogą 
wojewódzką Nr 797 

73.800 zł 15.06.2017 

Razem 818.027 zł  x 

 
 §  2.  Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 
 
 § 3.  Uchwała  podlega  podaniu do  publicznej  wiadomości  poprzez  zamieszczenie                       
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa 
Powiatowego w Otwocku. 
 
 §  4.   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
Adwokat Marcin Bandura 



Uzasadnienie 
 

 Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może ustalić wykaz wydatków, 
które nie wygasają z upływem roku budżetowego i ustalić plan finansowy tych wydatków                       
z określeniem ostatecznego terminu dokonania wydatków maksymalny do 30 czerwca roku 
następnego. 
 Wykaz wydatków niewygasających dotyczący zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa                
i modernizacja budynku przy ul. Ujejskiego 14” w związku z przedłożeniem przez wykonawcę 
wielobranżowych robót budowlano – instalacyjnych rozbudowy i przebudowy budynku przy             
ul. Ujejskiego 14 wniosku o wydłużenie do dnia 01.06.2017 r. terminu wykonania prac objętych 
zawartą w dniu 05.09.2016 r. umową nr 1.DDD.2016. Wykonawca wskazał, iż panujące 
warunki atmosferyczne uniemożliwiają wykonanie zgodnie ze sztuką budowlaną i technologią 
prac objętych umową. Ponadto zachodzi konieczność wykonania nowego projektu przyłącza 
wodociągowego do budynku w celu zapewnienia poboru wody zarówno do celów bytowych jak 
i wymaganej instalacji hydrantowej. Dodatkowo Polska Spółka Gazowa w zawartej w dniu 
04.10.2016 r. umowie określiła termin wykonania przyłącza gazowego do sieci gazowej                                    
na 10 miesięcy od dnia podpisania umowy. Inspektor nadzoru potwierdził zasadność wniosku 
przedłożonego przez wykonawcę robót oraz zaproponowany termin zakończenia realizacji.  
 Potrzeba umieszczenia wnioskowanych zadań inwestycyjnych pn. „Przebudowa ciągu 
drogi powiatowej Nr 2758W – ul. Samorządowej i ul. Czaplickiego w Otwocku” oraz 
„Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę skrzyżowania na rondo w Celestynowie 
ul. Św. Kazimierza (droga powiatowa) z drogą wojewódzką Nr 797” spowodowane jest brakiem 
możliwości zrealizowania ich w roku 2016. Zaistniała sytuacja wynika z okoliczności 
niezależnych od Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku oraz Wykonawców dokumentacji 
projektowych, a spowodowane jest: 
- w przypadku zadania „Przebudowa ciągu drogi powiatowej Nr 2758W – ul. Samorządowej                  
i ul. Czaplickiego w Otwocku” koniecznością opracowania  map z projektem podziału 
nieruchomości, których zakres i przebieg mógł być ostatecznie określony po uzyskaniu opinii 
technicznej Starosty Otwockiego (Biura Inżyniera Ruchu) w zakresie projektowanej geometrii 
drogi. Opinia uzyskana z końcem października br. pozwoliła na kontynuowanie prac 
projektowych, w tym kontynuowaniu prac przy opracowaniu map podziałowych. 
- w przypadku zadania „Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę skrzyżowania na 
rondo w Celestynowie ul. Św. Kazimierza (droga powiatowa) z drogą wojewódzką Nr 797” 
opóźnieniem w wydaniu warunków technicznych przebudowy urządzeń telekomunikacyjnych 
przez gestorów w sieci teletechnicznych (Orange, Netia), co skutkuje wstrzymaniem prac 
związanych z opracowaniem projektu podziału nieruchomości w związku z projektowanym 
rondem. 
 
 
Opracował: 
Skarbnik Powiatu 
Wiesław Miłkowski 


