
                                                                                                     Projekt nr 3 

 

UCHWAŁA NR…………… 

 

RADY POWIATU W OTWOCKU 

z dnia………………………. 
 

w sprawie wydatków, które nie wygasają  z upływem roku  budżetowego 2019 

 

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

powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r.  poz. 511, z późń. zm.) w związku z art. 263 ustawy 

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 869, z 

późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

 

 

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

roku budżetowego 2019: 

 

 

 

 

 §  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 

Lp. Klasyfikacja budżetowa  

Nazwa zadania 

 

Kwota 

Termin 

Realizacji 
Dział  Rozdział Paragraf 

1. 600 60014 6050 Budowa parkingu na pojazdy 

usunięte z dróg zgodnie z art. 

130a ust. 1, 2 i 5c ustawy Prawo 

o ruchu drogowym 

120 000,00 30.06.2020 

2. 750 75020 6050 Wymiana kotła grzewczego w 

ramach remontu na istniejącej 

instalacji grzewczej w budynku 

Starostwa Powiatowego przy ul. 

Komunardów 10 – II etap 

63 000,00 29.02.2020 

3. 801 80115 6050 Budowa hali sportowej przy 

Zespole Szkół nr 2 im. Marii 

Skłodowskiej-Curie w Otwocku 

 

4 090 657,00 

 

30.06.2020 

4. 801 80120 6050 Rozbudowa szatni w Zespole 

Szkół nr 1 w Otwocku wraz z 

przebudową części istniejącej 

 

1 025 000,00 

 

30.06.2020 

Razem 5 298 657,00 X 



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, które nie wygasają z upływem roku 2019: 

 

1) Zadanie inwestycyjne pn. „Budowa parkingu na pojazdy usunięte z dróg zgodnie z art. 130a 

ust. 1, 2 i 5c ustawy Prawo o ruchu drogowym”.  
Brak możliwości zakończenia zadania w 2019 r. wynika z natłoku prac realizowanych przez 

Zarząd Dróg Powiatowych oraz niesprzyjających warunków atmosferycznych, które  

uniemożliwiają zakończenie zadania do końca 2019 r. Przewidywany termin realizacji 

umowy do 30 czerwca 2020 r. 

 

2) Zadanie inwestycyjne pn. „Wymiana kotła grzewczego w ramach remontu na 

istniejącej instalacji grzewczej w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. 

Komunardów 10 – II etap”. 

W związku z podpisaniem umowy na realizację zadania do 30 grudnia 2019 roku istnieje 

prawdopodobieństwo nie rozliczenia się z wykonawcą robót w 2019 r. – proces odbioru, 

Urząd Dozoru Technicznego, zapłata faktury. Przewidywany termin realizacji zadania do 29 

lutego 2020 r.  

 

3) Zadanie inwestycyjne pn. ,,Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 2 im. Marii 

Skłodowskiej-Curie w Otwocku” w wydatkach niewygasających z roku 2019, wynika ze 

zbyt późnego rozstrzygnięcia postępowania przetargowego co uniemożliwia wydatkowanie 

środków na ww. zadanie w roku 2019 r. Przewidywany termin realizacji do 30 czerwca     

2020 r. 

 

4) Zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa szatni w Zespole szkół Nr 1 w Otwocku wraz z 

przebudową części istniejącej”. 
Umowa z firmą ADIMEX, której przedmiotem zamówienia jest rozbudowa obiektu 

obejmowała w planach na rok 2019 zakup stolarki zewnętrznej okiennej i drzwiowej, dwóch 

central wentylacyjnych oraz pokrycia dachowego z płyt PIR. Ze względu na opóźnienie w 

realizacji zamówienia wykonawca nie wykorzystał środków przeznaczonych na ten cel. 

Przewidywany termin realizacji umowy do 30 czerwca 2020 r.  

    

W związku z powyższymi okolicznościami niezbędne jest podjęcie powyższej uchwały. 
 

 

Sporządził: 

Wiesław Miłkowski 

Skarbnik Powiatu 


