UCHWAŁA NR II/9/2014
RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU
z dnia 23 grudnia 2014 r.
w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2014
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. z 2013 poz. 594 z późn. zm.), oraz art. 263 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 855 z późn. zm.)
Rada Miejska w Toszku
uchwala:
§ 1.
1.

Ustala się wykaz wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2014.

2. Zestawienie wydatków niewygasających oraz ostateczny termin ich dokonania zawiera załącznik nr 1 do
niniejszej uchwały.
§ 2.
Ustala się plan wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2014 w podziale na działy
i rozdziały klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Toszka.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Toszku
Krzysztof Klonek

Id: 85D5A893-5758-4769-BEDF-C83A5B73F1A8. Podpisany

Strona 1

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/9/2014
Rady Miejskiej w Toszku
z dnia 23 grudnia 2014 r.
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr ........................ Rady Miejskiej w Toszku z dnia 18 grudnia 2014 r.
Lp
.

Nazwa zadania

Wartość brutto

Termin realizacji

1

2

3

4

1

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Sarnowa
i Toszka Oracze.

198.939,22 zł

30.05.2015r.

2

Wykonanie zabezpieczenia kondygnacji piwnic budynku
Urzędu Miejskiego w Toszku przy ul. Bolesława
Chrobrego 2.

198.800,21 zł

27.02.2015r.

RAZEM:
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/9/2014
Rady Miejskiej w Toszku
z dnia 23 grudnia 2014 r.
Plan finansowych wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2014 wg. działów, rozdziałów
i paragrafów klasyfikacji budżetowej
Dział
Rozdział
§
750
75023
6050

Nazwa zadania

Administracja publiczna
Urzędy gmin
Wykonanie zabezpieczenia
przeciwwilgociowego
kondygnacji piwnic budynku
Urzędu Miejskiego w Toszku
przy ul. Bolesława Chrobrego
2
900
Gospodarka komunalna
i ochrona środowiska
90095
Pozostała działalność
6050 Rozbudowa sieci kanalizacji
sanitarnej na terenie Sarnowa
oraz Toszka Oracze
RAZEM
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Plan

w tym
bieżące

majątkowe

Termin
realizacji

198 800,21
198 800,21
198 800,21

-

198 800,21
198 800,21
198 800,21 27.02.2015

198 939,22

-

198 939,22

198 939,22
198 939,22

-

198 939,22
198 939,22 30.05.2015

397 739,43

397 739,43
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UZASADNIENIE
Ustala się wykaz wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2014 w następujących grupach
wydatków:
Wydatki majątkowe
W wykazie wydatków niewygasających w 2014 roku wpisuje się środki w kwocie 397 739,43 zł
z przeznaczeniem na:
1) realizację umowy nr IKP.7013.204.2014 z dnia 1.08.2014 r. w kwocie 198 939,22 zł (Dział 900,
Rozdział 90095, Par. 6050) Umowa została zawarta w wyniku postępowania o udzielenie zmówienia
publicznego dla zadania „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Sarnowa oraz Toszka
Oracze”, termin realizacji zadania przewidziany był na dzień 4 grudnia 2014 r. jednak ze względu na
nieprzewidziane okoliczności opisane w protokole konieczności z dnia 28.11.2014 r. termin ten został
przesunięty na dzień 30 maja 2015 r.. W trakcie realizacji robót związanych z wykonaniem
przedmiotowego zadania wykonawca zgłaszał częściowe niezgodności zastanego stanu faktycznego
z treścią posiadanej dokumentacji technicznej. Ponadto w trakcie realizacji zadania, celem dokonania
warunków gruntowych w terenie, wykonawca przedstawił opracowanie geotechniczne wykonane przez
specjalistyczną firmę, z treści którego wynika, że wykonywanie robót ziemnych w założonej
technologii, w niektórych przypadkach, jest niemożliwe, a zastosowanie innej technologii wiązałoby się
z niewspółmiernymi kosztami. W takiej sytuacji osiągnięto porozumienie, gdzie strona wykonawcy
zobowiązuje się zakończyć realizację zadania po uprzednim dokonaniu niezbędnych zmian
w dokumentacji technicznej.
2) realizację umowy nr IKP.7013.266.2014 z dnia 23.10.2014r. w kwocie 198 800,21 zł (Dział 750,
Rozdział 75023, Par. 6050). Umowa została zawarta w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego dla zadania „Wykonanie zabezpieczenia przeciwwilgociowego kondygnacji piwnic
budynku Urzędu Miejskiego w Toszku przy ul. Bolesława Chrobrego 2.” Termin realizacji zadania
przewidziany jest na dzień na dzień 18.12.2014r. jednak ze względu na nieprzewidziane okoliczności
opisane w protokole konieczności z dnia 9.10.2014r. proponuje się przesunięcie terminu realizacji do
dnia 27 lutego 2015r. Prace przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków jakim jest budynek Urzędu
Miejskiego Toszku rozpoczęły się terminowo. Celem potwierdzenia technologii prac przewidzianej
w dokumentacji projektowej dokonano wykopów kontrolnych, które w pełni nie potwierdziły stanu
opisanego w dokumentacji technicznej m.in. różny, niejednorodny kształt i zły stan techniczny ścian
fundamentowych. W związku z powyższym koniecznym było podjęcie decyzji o odstąpieniu od
wykonania części robót, a zamiennie wykonania robót uzupełniających, bez wykonania których
nie można w poprawny sposób zakończyć realizacji zadania. Uzgodnienie zakresu robót uzupełniających
(m. in. z prowadzonym nadzorem archeologicznym), oraz ich szerszy niż w umowie zakres spowodował
przedłużenie realizacji robót. W takiej sytuacji niezbędne będzie zawarcie aneksu i przedłużenie terminu
realizacji umowy. Mając na uwadze wykonane już prace w zakresie zabezpieczenia
przeciwwilgociowego budynku, zasadne jest dokończenie zadania na początku 2015r.
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