UCHWAŁA NR 23/III /2018
RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA
z dnia 20 grudnia 2018 r.

w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994z późn. zm.) oraz art. 263 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 62 z późn. zm.), uchwala
się, co następuje:
§ 1. Ustala się wykaz wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018
oraz określa się ostateczne terminy dokonania wydatków zgodnie z załącznikiem nr 1 do
niniejszej uchwały.
§ 2. Ustala się plan finansowy wydatków niewygasających z upływem roku
budżetowego 2018 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Podkowa Leśna.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
Podkowa Leśna
/-/
Michał Gołąb

Uzasadnienie do Uchwały Rady Miasta Nr 23/III /2018
z dnia 20 grudnia 2018 r.
Zgodnie z art. 263 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych organ
stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ustala wykaz wydatków niewygasających z upływem
roku budżetowego oraz określa ostateczny termin dokonania wydatków ujętych w tym wykazie.
Zgodnie z art. 263 ust 5 ww ustawy, łącznie z wykazem wydatków, które nie wygasają z
upływem roku budżetowego, organ stanowiący ustala plan finansowy tych wydatków w podziale na
działy i rozdziały, z wyodrębnieniem wydatków majątkowych. Środki na wydatki ujęte w wykazie
wydatków będą gromadzone na wyodrębnionym subkoncie rachunku bankowego jednostki samorządu
terytorialnego – art. 263 ust. 6 cyt. Ustawy.
Przesuniecie płatności na 2019 rok jest związane z :
Adn pkt. 1 Zadanie rzeczowo wykonano. Brak pozwolenia na użytkowanie wydawane przez
Starostwo Powiatowe w Grodzisku Mazowieckim skutkuje brakiem możliwości wypłaty pełnego
wynagrodzenia.
Adn. pkt. 2 W związku z wydłużeniem procedur uzgodnieniowych w PGE nie było możliwości
realizacji zadania w założonym terminie w zakresie przebudowy kolizji energetycznych na ulicach
Błońska, Warszawska, Helenowska, Główna.
Adn. pkt 3 i 4 Prace budowlane dotyczące budowy ścieżek rowerowych realizowanych w ramach
umowy nr 272.305.60016.2017 z dnia 03.10.2017 r. i umowy nr 272.427.60016.2017 z dnia
14.12.2017 r. zostały zakończone i koszty związane z tym etapem budowy w wysokości do 90%
rozliczone. Obecnie trwa procedura w Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w
Warszawie w celu uzyskania pozwoleń na użytkowanie wybudowanych obiektów. Procedura w
przypadku braku dodatkowych zapytań ze strony WINB trwa około trzech tygodni, a w przypadku
zapytań dłużej i może nie zostać zrealizowania w tym roku. W związku na powyższe zachodzi
konieczność zastosowania procedury środków niewygasających celem rozliczenia pozostałych 10%.
Adn. pkt. 5 Niemożność zapłaty w br. wynika z przedłużających się uzgodnień z Mazowieckim
Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Brak decyzji Konserwatora uniemożliwia wykonawcy
złożenie zgłoszenia robót budowlanych w Starostwie Powiatu Grodziskiego. Według obowiązującej
umowy wypłata wynagrodzenia nastąpi w momencie, gdy wykonawca uzyska skuteczne zgłoszenie w
starostwie (brak sprzeciwu).
Adn. pkt. 6 Roboty budowlane Etapu I realizowane zgodnie umową prowadzone są w ścisłym
powiązaniu z pracami projektowymi etapu II wynikającymi z m.in. technologii oczyszczania wody,
która w tym projekcie jest branżą wiodącą i to pod nią głównie podporządkowane są prace projektowe
jak i budowlane. Uszczelnienia zbiornika, można dokonać dopiero po uzyskaniu projektu zamiennego,
tym bardziej aby zachować szczelność zbiornika, nie można zostawić maty uszczelniającej bez
przykrycia aby nie została przypadkowo lub umyślnie przebita. Po zatwierdzeniu projektu zamiennego
i opracowaniu technologii będzie możliwość kontynuowania i zakończenia prac z etapu I i połączenia
ich z pracami budowlanymi etapu drugiego.
Adn. pkt. 7 W związku z przesunięciem terminu zakończenia prac etapu I na zbiorniku w Parku
Miejskim, nadzór inwestorski nad pracami budowlanymi w Etapie I musi być równolegle
przedłużony.
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