Projekt
z dnia 22 grudnia 2016 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA
z dnia .................... 2016 r.
w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2016 oraz ustalenia
planu finansowego tych wydatków.
Na podstawie art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z
późn. zm.1)) oraz art. 263 ust. 2, 3 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r.
poz. 1870 z późn.zm.2)) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się wykaz wydatków zamieszczonych w budżecie Miasta Golubia-Dobrzynia na 2016 rok, które nie
wygasają z upływem 2016 roku oraz określa ostateczny termin ich dokonania zgodnie z załącznikiem nr 1 do
niniejszej Uchwały.
§ 2. Ustala się plan finansowy wydatków niewygasających z upływem 2016 roku zgodnie z załącznikiem nr 2
do niniejszej Uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Golubia-Dobrzynia.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 1 stycznia 2017 roku.

Przewodniczący Rady Miasta
mgr Łukasz Pietrzak

1) Zmiany
2) Zmiany

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w:(Dz.U. z 2016 r., poz. 1579 i 1948)
tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w:(Dz.U. z 2016 r., poz. 1948 i 1984)
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ....................
Rady Miasta Golubia-Dobrzynia
z dnia....................2016 r.
Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem 2016 r. oraz ostateczny termin ich dokonania
L.p.
1
2
3
4
5
6

Zadanie
Przebudowa drogi w granicach istniejącego pasa drogowego, polegającego na
remoncie chodnika z kostki brukowej – ul. Lipnowska
Utwardzenie kostką brukową terenu częściowo w drodze przy cmentarzu
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.”Budowa i
przebudowa drogi - ul. Kościuszki”
Przebudowa drogi w granicach istniejącego pasa drogowego polegająca na budowie
chodnika z kostki brukowej na ul. PTTK
Budowa parkingu na ul. Konopnickiej
Wykonanie oświetlenia na osiedlu Panorama

Razem
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Kwota

Ostateczny termin
dokonania wydatku

19288,10

30.06.2017r.

37744,25

30.06.2017r.

12300,00

30.06.2017r.

11982,41

30.06.2017r.

169266,78
39975,00
290556,54

30.06.2017r.
30.06.2017r.
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ....................
Rady Miasta Golubia-Dobrzynia
z dnia....................2016 r.
Plan finansowy wydatków niewygasających z upływem 2016 r.
Dział

Rozdział

Paragraf

600
60016
4270
6050
900
90015
Raze
m

290556,54

6050
233524,19

Treść

Transport i łączność
Drogi publiczne i gminne
Zakup usług remontowych
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Oświetlenie ulic, placów i dróg
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
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Plan

250581,54
250581,54
57032,35
193549,19
39975,00
39975,00
39975,00

W tym
wydatki
majątkowe
193549,19
193549,19
193549,19
39975,00
39975,00
39975,00
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Uzasadnienie
Zgodnie z informacją Wydziału Infrastruktury tut. urzędu zadania inwestycyjne pn.:
1.Przebudowa drogi w granicach istniejącego pasa drogowego, polegającego na remoncie chodnika z kostki
brukowej – ul. Lipnowska,
2.Utwardzenie kostką brukową terenu częściowo w drodze przy cmentarzu,
3.Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.”Budowa i przebudowa drogi
- ul. Kościuszki”,
4. Przebudowa drogi w granicach istniejącego pasa drogowego polegająca na budowie chodnika z kostki
brukowej na ul. PTTK,
5. Budowa parkingu na ul. Konopnickiej,
6. Wykonanie oświetlenia na osiedlu Panorama,
nie zostaną zrealizowane do końca 2016 r.. W związku z tym Wydział Infrastruktury wnioskuje
o uznanie zaplanowanych w 2016 r. wydatków na powyższe przedsięwzięcia jako wydatki niewygasające.
W przypadku zadania pn.: „Przebudowa drogi w granicach istniejącego pasa drogowego, polegającego na
remoncie chodnika z kostki brukowej – ul. Lipnowska”, powyższy wniosek motywuje się wystąpieniem
niesprzyjających warunków atmosferycznych tj. opadów deszczu w ciągu dnia i ujemnych temperatur w nocy,
które działają niekorzystnie na wiązanie betonu i otrzymanie odpowiedniej wytrzymałości. Powyższa
inwestycja w dużej mierze polega na remoncie również schodów, które są w przedłużeniem istniejącego
chodnika. Prace powyższe wymagają odpowiednich warunków atmosferycznych które pozwolą na prawidłowe
wykonanie inwestycji. Ponadto Wykonawca wykonuje w ramach tej samej umowy trzy inwestycje na terenie
miasta.
Na realizację powyższego przedsięwzięcia zawarta została umowa nr 174/2016 z dnia 22.12.2016 r.
Powyższa umowa jest w trakcie realizacji.
W przypadku zadania pn.: ”Utwardzenie kostką brukową terenu częściowo w drodze przy cmentarzu”
powyższy wniosek motywuje się wystąpieniem niesprzyjających warunków atmosferycznych, w tym opadów
deszczu w ciągu dnia i ujemnych temperatur w nocy. W temperaturach ujemnych, mimo dodawania środków
mrozoodpornych beton nie uzyskuje pożądanej wytrzymałości. Ponadto Wykonawca wykonuje w ramach tej
samej umowy trzy inwestycje na terenie miasta. W tym samym czasie kiedy rozpoczęte zostały kolejne prace
związane z przedmiotem umowy, inny przedsiębiorca uzyskał zgodę na zajęcie pasa drogowego na
przedmiotowym terenie w celu przebudowy sieci. Układanie kostki brukowej w tej sytuacji stało się niecelowe.
Powyższe prace spowodowały utrudnienia i przedłużyły okres wykonywania prac.
Na realizację powyższego przedsięwzięcia zawarta została umowa nr 163/2016 z dnia 28.11.2016 r.
Powyższa umowa jest w trakcie realizacji.
W przypadku inwestycji dotyczącej opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania
pn.: ”Budowa i przebudowa drogi - ul. Kościuszki” powyższy wniosek motywuje się faktem,
iż właścicielami działki, przez którą ma przebiegać planowana droga są osoby prywatne i w związku z tym
najlepszym rozwiązaniem jest uzyskanie pozwolenia na budowę na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003
r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r.
poz. 2031 z późn. zm.), czyli tzw. decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej, co w odróżnieniu od
decyzji o pozwolenie na budowę wydanej w oparciu o ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U.
z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.) wiążę się z wykonaniem, już na etapie projektowania, podziałów działek.
Powodem wydłużania się końcowego etapu projektu są komplikacje związane z uzyskaniem podziału działki nr
294/12 obręb 7 Miasta Golubia-Dobrzynia.
Na realizację powyższego przedsięwzięcia zawarta została umowa nr 109 z dnia 28.07.2016 r.
Powyższa umowa jest w trakcie realizacji.
W przypadku zadania pn.: ” Przebudowa drogi w granicach istniejącego pasa drogowego polegająca na
budowie chodnika z kostki brukowej na ul. PTTK,” powyższy wniosek motywuje się również wystąpieniem
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niesprzyjających warunków atmosferycznych, w tym opadów deszczu w ciągu dnia i ujemnych temperatur w
nocy. Przedmiotowe prace wymagają wykorzystanie jako jednego z materiałów betonu, który w niskich
temperaturach, mimo dodawania środków mrozoodpornych nie uzyskuje pożądanej wytrzymałości. Ponadto
Wykonawca wykonuje w ramach tej samej umowy trzy inwestycje na terenie miasta.
Na realizację powyższego przedsięwzięcia zawarta została umowa nr 174/2016 z dnia 22.12.2016 r.
Powyższa umowa jest w trakcie realizacji.
W przypadku zadania pn.: ” Budowa parkingu na ul. Konopnickiej”, powyższy wniosek motywuje się
wystąpieniem niesprzyjających warunków atmosferycznych, w tym opadów deszczu w ciągu dnia i ujemnych
temperatur w nocy, co powoduje zaleganie wody na tym terenie. Prace te wymagają głębokich wykopów oraz
montażu urządzeń odwadniających, co jest niemożliwe przy wysokim poziomie wód gruntowych. Ponadto w
temperaturach ujemnych, mimo dodawania środków mrozoodpornych beton nie uzyskuje pożądanej
wytrzymałości. Wykonawca przedsięwzięcia wykonuje w ramach tej samej umowy trzy inwestycje na terenie
miasta.
Na realizację powyższego przedsięwzięcia zawarta została umowa nr 174/2016 z dnia 22.12.2016 r.
Powyższa umowa jest w trakcie realizacji.
W przypadku zadania pn.: ”Wykonanie oświetlenia na osiedlu Panorama” powyższy wniosek motywuje się
przedłużającymi się procedurami związanymi z uzyskaniem wymaganych decyzji i uzgodnień. W pierwotnej
koncepcji zakres inwestycji nie znajdował się na terenie stanowisk archeologicznych. Po wstępnej analizie
dokumentacji uznano, iż możliwa jest zmiana trasy sieci stanowiąca bardziej optymalne i korzystniejsze
rozwiązanie, co wiązało się z pojawieniem nowych okoliczności. Niewielka część inwestycji zlokalizowana
została na terenie stanowisk archeologicznych. Spowodowało to konieczność uzyskania dodatkowych
uzgodnień z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Toruniu i tym samym przedłużenie się procedury
związanej z uzyskaniem pozwolenia na budowę.
Na realizację powyższego przedsięwzięcia zawarta została umowa nr 146/2016 z dnia 03.10.2016 r.
Powyższa umowa jest w trakcie realizacji.
Zgodnie z art. 263 ust. 2, 3 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r.
poz. 1870 z późn. zm.) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może ustalić w drodze uchwały
wykaz wydatków niewygasających.
Temat zasadności powyższej uchwały był poruszany na Komisji Infrastruktury dnia 13.12.2016 r.
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