
                                                                                                     Projekt nr 

 

 

UCHWAŁA NR…………… 

 

RADY POWIATU  OTWOCKIEGO 

z dnia………………………. 
 

w sprawie wydatków, które nie wygasają  z upływem roku  budżetowego 2020 
 

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

powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r.  poz. 920) 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 2020: 

 

Lp. Klasyfikacja budżetowa  

Nazwa zadania 

 

Kwota 

Termin 

Realizacji 
Dział  Rozdział Paragraf 

1. 600 60014 6050 Rozbudowa drogi powiatowej 

Nr 2713W w miejscowościach 

Stara Wieś, Dąbrówka                        

i Celestynów 

172 083,00 30.06.2021 

2. 600 60014 6050 Dokumentacja projektowa na 

przebudowę                                               
ul. Staszica/Kołłątaja wraz                         

z przebudową skrzyżowania                        

z ul. Świderską 

177 305,40 30.06.2021 

3. 600 60014 6050 Dokumentacja projektowa  

ZRID na przebudowę 
skrzyżowania ul. Batorego z ul. 

Karczewską/Matejki - ETAP 1 

(usunięcie kolizji z mediami, 

wykup działek i inne) 

159 900,00 30.06.2021 

4. 600 60014 6050 Wykonanie projektu ZRID 

ciągu  pieszo - rowerowego w 

drodze powiatowej                        

Nr 2709W w m. Żanęcin oraz 

wzdłuż ul. Majowej w m. 

Dziechciniec od drogi krajowej 

S17 do posesji Sali weselnej 

"Raj" 

84 550,00 30.06.2021 

5. 600 60014 6050 Wykonanie projektu ZRID 

ciągu pieszo - rowerowego w 

drodze powiatowej              Nr 

2709W ul. Mazowiecka w 

Malcanowie, ul. Armii 

 

93 160,00 

 

30.06.2021 



 

 

 §  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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krajowej w Lipowie                      

od ul. Kotliny w Malcanowie 

do ul. Wypoczynkowej                       

w Lipowie 

7. 801 80120 6580 Rewitalizacja   parkingu                  

przed budynkiem Liceum 

Ogólnokształcącego Nr 1 

 

58 425,00 

 

30.03.2021 

Razem 745 423,40 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 2020: 

 

1) Zadania inwestycyjne  Dział 600 Rozdział 60014 paragraf 6050 - brak możliwości 

zakończenia niżej wymienionych zadań drogowych w 2020 r. podyktowane jest  sytuacją 
epidemiczną w kraju i powstałymi w związku z tym przedłużającymi się procedurami 

uzyskania wymaganych opinii, uzgodnień i decyzji, jak również  zmianami zakresów 

projektowych, powodujących konieczność powtórzenia części procedur. Pełnomocnicy 

inwestora (jednostki projektowe) startując w postępowaniach o udzielenie zamówienia                  

i zawierając umowy, zobowiązani są również  do uzyskania decyzji zezwalającej na 

realizację inwestycji drogowej, co wyklucza zrealizowanie zawartych umów                                      

w  określonych terminach i zapłatę całego należnego wynagrodzenia przez końcem roku 

2020. Przewidywany termin realizacji nw. inwestycji do 30 czerwca 2021 r. 

a) Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2713W w miejscowościach Stara Wieś, Dąbrówka                 

i Celestynów – 172.083 zł; plan przewidywał wykonanie dokumentacji projektowej, 

b) Dokumentacja projektowa na przebudowę  ul. Staszica/Kołłątaja wraz   z przebudową 
skrzyżowania   z ul. Świderską – 177.305,40 zł, 

c) Dokumentacja projektowa  ZRID na przebudowę skrzyżowania ul. Batorego                           

z ul. Karczewską/Matejki - ETAP 1 (usunięcie kolizji z mediami, wykup działek                     

i inne) – 159.900 zł, 

d) Wykonanie projektu ZRID ciągu  pieszo - rowerowego w drodze powiatowej                        

Nr 2709W w m. Żanęcin oraz wzdłuż ul. Majowej w m. Dziechciniec od drogi krajowej 

S17 do posesji Sali weselnej "Raj" – 84.550 zł, 

e) Wykonanie projektu ZRID ciągu pieszo - rowerowego w drodze powiatowej              

Nr 2709W ul. Mazowiecka w Malcanowie, ul. Armii Krajowej w Lipowie                      

od ul. Kotliny w Malcanowie do ul. Wypoczynkowej w Lipowie – 93.160 zł; 

2)  Zadanie inwestycyjne Dział 801 Rozdział 80120 paragraf 6580 pn. „Rewitalizacja 

parkingu przed budynkiem Liceum Ogólnokształcącego Nr 1”  - 58.425 zł,                    

umieszczenie zadania   w wydatkach niewygasających z upływem roku 2020 wynika                  

z przedłużającego się terminu wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego 

oraz wydania pozwolenia wodno – prawnego, które są niezbędne do dokończenia przez 

wykonawcę dokumentacji projektowej. Powyższe problemy, niezależnie od wykonawcy  - 

firmy ARCHICON, są przyczyną niemożności złożenia pełnego wniosku pozwolenia                          

na budowę oraz konieczności aneksowania umowy z wykonawcą. 
    

W związku z powyższymi okolicznościami niezbędne jest podjęcie powyższej uchwały. 
 

 

Sporządził: 

Wiesław Miłkowski 

Skarbnik Powiatu 


