
Lp. 

Klasyfikacja budżetowa 
Nazwa zadania Kwota 

Termin 
Realizacji 

 

Dział 	Kozozlal 	1"aragrat 

1.  600 60014 6050 

Projekt i budowa brakującego ciągu 
pieszo-rowerowego i odwodnienia w 
drodze powiatowej Nr 2759W - ul. 	598 447,00 	30.06.2022 
Narutowicza w Otwocku na wysokości 
OSP 	Jabłonna 	i 	dalej 	w 	kierunku 
Swierku 

2.  801 80120 6580 
Rewitalizacja 	parkingu 	przed 
budynkiem Liceum Ogólnokształcącego 
Nr I w Otwocku 

375 179,00 
29 04 2022 

RAZEM 973 626,00 

RADA POWIATU OTWOCKIEGO 
ul. Górna 13,05400 Otwock 

tel. 22 778-1-334, fax 22 778-1-338 
e-mai): rada@powiat.otwocki.pl  UCHWAŁA NR 292/XLIII/21 

RADY POWIATU OTWOCKIEGO 

z dnia 29 grudnia 2021 r. 

w sprawie zmian w uchwale 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) 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.) uchwała się, co następuje: 

1. W § 1 uchwały Nr 290/XLII/21 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie 
wydatków, które nie wygasają  z upływem roku budżetowego 2021, dodaje się  wykaz zadań  oraz plan finansowy 
wydatków, które nie wygasają  z upływem roku budżetowego 2021: 

2. Ogólna suma wydatków niewygasających z upływem roku 2021 wynikająca z uchwały Nr 290/XLII/21 
Rady Powiatu Otwockiego z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają  z upływem roku 
budżetowego 2021, wraz ze zmianą  wynikającą  z niniejszej uchwały, wynosi 1.979.913,00 É. 

3. Wykonanie uchwały powierza się  Zarządowi Powiatu. 

4. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji 
Publicznej oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń  Starostwa Powiatowego w Otwocku. 

S. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przew 
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G Y,, dbach 



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 .Zadanie inwestycyjne Dział  600 Rozdział  60014 § 6050 pn. „Projekt i budowa brakującego ciągu pieszo-
rowerowego i odwodnienia w drodze powiatowej Nr 2759W - ul. Narutowicza w Otwocku na wysokości 
OSP Jabłonna i dalej w kierunku Swierku" - 598 447,00 zł; w 2021 r. została opracowana dokumentacja 
projektowo - kosztorysowa. Z uwagi na przedłużający się  proces uzyskiwania zaświadczenia o niewniesieniu 
sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych, niesprzyjające warunki atmosferyczne oraz czas niezbędny na 
ogłoszenie i przeprowadzenie postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, 
wykonanie w2021 prac określonych w dokumentacji projektowej niejest możliwe. Ponadto w związku 
z zwiększeniem zakresu zadania niezbędne jest opracowanie dodatkowej dokumentacji projektowej budowy 
ciągu rowerowego! pieszo - rowerowego na dalszym odcinku drogi. Termin wykonania zadania do 30.06.2022 r.; 

2.Zadanie inwestycyjne Dział  801 Rozdział  80120 § 6580 pn. „Rewitalizacja parkingu przed budynkiem 
Liceum Ogólnokształcącego Nr I w Otwocku" - 375 179,00 zł  umieszczenie zadania w wydatkach 
niewygasających z upływem roku 2021 wynika z braku płynności w dostawach materiałów budowlanych przez 
firmę  zewnętrzną. Termin wykonania zadania do 29.04.2022 r. 

W związku z powyższymi okolicznościami niezbędne jest podjęcie powyższej uchwały. 

dy 


