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UCHWAŁA NR…………… 

 

RADY POWIATU W OTWOCKU 

z dnia………………………. 
 

w sprawie wydatków, które nie wygasają  z upływem roku  budżetowego 2018 
 

 Na podstawie art. 12 pkt 5 i 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie 

powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r.  poz. 995, z późń. zm.) w związku z art. 263 ustawy 

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077, z 

późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

 

 

 § 1. Ustala się wykaz oraz plan finansowy wydatków, które nie wygasają z upływem 

roku budżetowego 2018: 

 

 
Lp. Klasyfikacja budżetowa          Nazwa zadania Kwota Termin 

Realizacji Dział  rozdział paragraf 

1. 801 80120 6050 Rozbudowa szatni w Zespole 

Szkół nr 1 w Otwocku wraz z 

przebudową części istniejącej 

142 000,00 30.03.2019 

2. 852 85202 6050 Modernizacja Domu Pomocy 

Społecznej „Wrzos”  

84 270,00 30.06.2019 

Razem 226 270,00 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 Marek Bajson 

 

 



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 szatni w Zespole szkół Nr 1 w Otwocku wraz z przebudową części 

istniejącej” 
Umowa z firmą ARCHICON Szczesiuk i Wilczek s.c., której przedmiotem zamówienia jest 

opracowanie kompletu dokumentacji projektowej, kosztorysowej oraz STWiORB, niezbędnej 

do uzyskania pozwolenia na budowę, ogłoszenia przetargu na wykonanie robót oraz budowę 

obiektu na potrzeby rozbudowy istniejącej szkoły: Zespół Szkół Nr 1 w Otwocku przy ul. 

Słowackiego 4/10 została podpisana 24 września 2018 r. Wymieniona wyżej kompletna 

dokumentacja miała zostać wykonana i dostarczona zgodnie z umową do 20 grudnia 2018 r.  

Z uwagi na bardzo skomplikowane przepisy przeciwpożarowe zaistniała konieczność 

dokonania uzgodnień rozwiązań zamiennych zawartych w ekspertyzie technicznej stanu 

ochrony przeciwpożarowej opracowanej przez rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń 

przeciwpożarowych do wymienionej inwestycji. Uzgodnienia zostaną dokonane z  

Mazowieckim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie.  

W związku z prowadzonymi uzgodnieniami kompletna dokumentacja nie będzie gotowa w 

terminie do 20 grudnia 2018 r. Przewidywany termin realizacji umowy to marzec  2019 r.  

    

Potrzeba umieszczenia wnioskowanego zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja 

Domu Pomocy Społecznej «Wrzos»”  
Nie jest możliwe uzgodnienie projektu jako całości celem uzyskania prawomocnego 

pozwolenia na budowę z uwagi na wydłużające się terminy urzędowe dotyczące działki 4/8 

przeznaczonej pod poszerzenie ul. Zagłoby (brakowało zapisu w księdze wieczystej) przez 

którą należało zaprojektować wjazd na działkę 4/7 oraz instalacje wod-kan. 

Zamawiający i Wykonawca nie dysponują tytułem prawnym do działki 4/8. 

W związku z tym przedłuża się termin uzyskania uzgodnień lokalizacji w tym  wycinki drzew 

na działkach, co jest ustalone wymogami miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego.  

W związku z powyższymi okolicznościami nie zawinionymi tak przez zamawiających  jak i 

przez wykonawców projektów niezbędne jest podjęcie powyższej uchwały. 
 

 

Sporządził: 

Wiesław Miłkowski 

Skarbnik Powiatu 


