RADA POWIATU OTWOCKIEGO
ul. Górna 13,05-400 Oiwock
lei. 22 778-1-334, fax 22 778-1-338
e-mail: rada@powial-olwocki.pl

UCHWAŁA NR 290/XLII/21
RADY POWIATU OTWOCKIEGO
z dnia 15 grudnia 2021 r.
w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021
Na podstawie art. 12 pkt 5 i 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.) w związku z art. 263 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 305,
z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się wykaz oraz plan finansowy wydatków, które nie wygasają z upływem
roku budżetowego 2021:
Klasyfikacja budżetowa
Lp.

1.

2.

3.

Nazw a zadania

Kwota

Termin
Realizacji

Dział

R ozdział

Paragraf

600

60014

6050

Modernizacja odwodnienia w drodze
powiatowej Nr 2768W ul. Granicznej w
Józefowie na wysokości nr 21B

220 049,00

30.06.2022

6050

Przebudowa drogi powiatowej Nr
2759W - ul. Poniatowskiego w
Otwocku wraz z wykonaniem
odwodnienia na wysokości Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych

94 400,00

30.06.2022

65 000,00

30.06.2022

600

600

60014

60014

6050

Projekt i budowa ciągu pieszorowerowego w drodze powiatowej nr
274IW w miejscowości Wola
S ufczyńska

4.

600

60014

6050

Projekt i budowa ciągu pieszo rowerowego w drodze powiatowej Nr
2739W w miejsc. Gadka

65 000,00

30.06.2022

5.

600

60014

6050

Budowa chodnika w drodze powiatowej
Nr 2709W w Bolesławowie

135 000,00

30.06.2022

6050

Budowa chodnika w drodze powiatowej
na terenie gminy Wiązowna - Majdan
ul. Widoczna

244 772,00

30.06.2022

6.

600

60014

1

7.

750

75020

4270

Remont pomieszczeń użytkowych w
budynku Starostwa Powiatowego przy ul.
Komunardów 10 w Otwocku celem
dostosowania dla potrzeb Terenowego
Punktu Paszportowego

8.

801

80115

6050

Montaż instalacji fotowoltaicznej w
Zespole Szkół Nr 2 w Otwocku

18 819,00

31.03.2022

9.

801

80115

6050

Montaż instalacji fotowoltaicznej w
Zespole Szkół EkonomicznoGastronomicznych w Otwocku

23 247,00

31.03.2022

140 000,00

30.06.2022

1 006 287,00

RAZEM
§ 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.
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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 2021:
1. Zadania inwestycyjne Dział 600 Rozdział 60014 paragraf 6050 - brak możliwości
zakończenia niżej wymienionych zadań drogowych w 2021 r., w tym:
a) Modernizacja odwodnienia w drodze powiatowej Nr 2768W ul. Granicznej
w Józefowie na wysokości nr 21B - 220.049,00 zł; w 2021 r. została opracowana
dokumentacja projektowo - kosztorysowa oraz nastąpi wybór wykonawcy Z uwagi na
niesprzyjające warunki atmosferyczne zakończenie robót budowlanych możliwe będzie
dopiero 2022 r.,
b) Przebudowa drogi powiatowej Nr 2759W - ul. Poniatowskiego w Otwocku wraz
z wykonaniem odwodnienia na wysokości Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 94.400,00 zł; w 2021 r. zostało zlecone opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej, z uwagi na przedłużającą się procedurę uzgadniania koncepcji rozbudowy
drogi, uzyskiwania niezbędnych zezwoleń, pozwoleń oraz wprowadzonych zmian
w zakresie przebudowy skrzyżowania, zakończenie robót budowlanych możliwe będzie
dopiero 2022 r.
c) Projekt i budowa ciągu pieszo-rowerowego w drodze powiatowej nr 2741W
w miejscowości Wola Sufczyńska - 65.000,00 zł; w 2021 r. został zawarta umowa na
opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej, z uwagi na przedłużającą się
procedurę uzyskiwania niezbędnych zezwoleń, pozwoleń, decyzji proces opracowywania
dokumentacji nie zostanie zakończony w 2021 r.,
d) Projekt i budowa ciągu pieszo - rowerowego w drodze powiatowej Nr 2739W
w miejsc. Gadka - 65.000,00 zł; w 2021 r. została zawarta umowa na opracowanie
dokumentacji projektowo - kosztorysowej, z uwagi na przedłużającą się procedurę
uzyskiwania niezbędnych zezwoleń, pozwoleń, decyzji proces opracowywania
dokumentacji nie zostanie zakończony w 2021 r.,
e) Budowa chodnika w drodze powiatowej Nr 2709W w Bolesławowie - 135.000,00 zł;
w 2021 została zawarta umowa na opracowanie
dokumentacji projektowo kosztorysowej, z uwagi na przedłużającą się procedurę uzyskiwania niezbędnych
zezwoleń, pozwoleń, decyzji proces opracowywania dokumentacji nie zostanie
zakończony w 2021 r.,
f) Budowa chodnika w drodze powiatowej na terenie gminy Wiązowna - Majdan ul.
Widoczna - 244.772 zł; w 2021 r. została zawarta umowa na wykonanie robót
budowlanych. Zgodnie z zawartą umową wykonawca zobowiązał się do wykonania robót
budowlanych w ciągu 6 miesięcy od daty podpisania umowy tj. od 24 listopada 2021 r.
2. Zadanie Dział 750 Rozdział 75020 § 4270 pn. Remont pomieszczeń użytkowych
w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Komunardów 10 w otwocku celem
dostosowania dla potrzeb Terenowego Punktu Paszportowego - 140.000,00 zł,
umieszczenie zadania w wydatkach niewygasających z upływem roku 2021 wynika
z niemożności jednoczesnego wyłonienia wykonawcy, podpisania umowy i wykonania
prac do końca roku 2021. Termin wykonania zadania do 30.06.2022 r.;
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3. Zadanie inwestycyjne Dział 801 Rozdział 80115 § 6050 pn. „Montaż instalacji
fotowołtaicznej w Zespole Szkół Nr 2 w Otwocku”
- 18.819,00 zł,
umieszczenie zadania
w wydatkach niewygasających z upływem roku 2021 wynika
z braku możliwości montażu urządzeń fotowoltaicznych spowodowanych brakiem
pracowników. Panele fotowoltaiczne zostały zakupione i
są przechowywane
u wykonawcy w obawie przed uszkodzeniem w czasie składowania w szkole. Termin
wykonania zadania do 31.03.2022 r.;
4. Zadanie inwestycyjne Dział 801 Rozdział 80115 § 6050 pn. „Montaż instalacji
fotowołtaicznej w Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Otwocku” 23.247,00 zł, umieszczenie zadania w wydatkach niewygasających z upływem roku 2021
wynika z braku możliwości montażu urządzeń fotowoltaicznych spowodowanych brakiem
pracowników. Panele fotowoltaiczne zostały zakupione i
są przechowywane
u wykonawcy w obawie przed uszkodzeniem w czasie składowania w szkole. Termin
wykonania zadania do 31.03.2022 r.
W związku z powyższymi okolicznościami niezbędne jest podjęcie powyższej uchwały.
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