
Uchwała Nr XV/I04/2015
Rady Powiatu Kolskiego

z dnia 29 grudnia 2015 roku

w sprawie: ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku
budżetowego 2015.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (tekst jednolity - Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 z późno zm.) oraz art. 263
ust. 2 - 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity-
Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późno zm.) Rada Powiatu Kolskiego uchwala co
następuje:

§ 1

Uchwała określa:
l) wykaz wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015,
2) plan finansowy wydatków, o których mowa w pkt l,
3) ostateczny termin dokonania wydatków, które nie wygasają z upływem roku

budżetowego.

§2

l. Ustala się w załączniku Nr l do uchwały:
l) wykaz planowanych wydatków budżetu powiatu kolskiego, które w 2015

roku nie wygasają z upływem roku budżetowego,
2) ostateczny termin dokonania wydatków, o których mowa w pkt 1.

2. Ustala się plan finansowy wydatków, o których mowa w ust. l pkt l określony w
załączniku Nr 2 do uchwały.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kolskiego.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XV/I04/2015

Rady Powiatu Kolskiego
z dnia 29 grudnia 2015 roku

Zgodnie z art. 263 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.
Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późno zm.) podjęcie uchwały o wydatkach, których planowane
niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego, należy do wyłącznej
kompetencji Rady Powiatu.

Uchwałę podejmuje się na podstawie informacji Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w
Kole o braku możliwości realizacji zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3470P na
odcinku ul. Sienkiewicza w Kole".

Przedmiot nierozliczonych środków stanowią:
_umowa podstawowa nr 107/PZD/PN/2015 dotycząca realizacji robót zawarta w dniu
16.11.2015 r. na kwotę 217634,02 zł brutto. Termin umowny wygasł 18.12.2015 r. W
terminie umownym wykonawca wykonał roboty na kwotę 183 327,40 zł, co stanowi 84,23
% wartości kontraktu. Pozostałe roboty o wartości 34 306,62 zł są w trakcie realizacji. Od
nieterminowej realizacji zakresu robót będą naliczane kary umowne.
_umowa dodatkowa nr 109/PZD/ZO/2015 dotycząca realizacji robót zawarta w dniu
03.12.2015r. na kwotę 57 446,96 zł brutto. Termin umowny wygasa 28.12.2015 r. Roboty
są w trakcie realizacji i na chwilę obecną brak zgłoszenia gotowości wykonawcy do odbioru
robót. Od nieterminowej realizacji zakresu robót będą naliczane kary umowne.
_umowa nr 108/PZD/PU/2015 w kwocie 4000,00 zł dotycząca nadzoru inwestorskiego
zawarta w dniu 16.11.2015 r. Rozliczenie przedmiotu umowy może nastąpić z chwilą
odbioru końcowego robót.
_zlecenie nr PZD/22/DT/ZLl439a/2015 z dnia 15.12.2015 r. na kwotę 5 100,00 zł wynikające
z konieczności wbudowania studzienek ściekowych w ilości 4 szt. Roboty są w trakcie
realizacji. Na chwilę obecną brak zgłoszenia gotowości wykonawcy do odbioru robót.

Przyczynami powstałych opóźnień są:
_nieterminowość usuwania kolizji energetycznych przez Energa Operator S.A.,
- opieszałość wykonawcy.

W związku z powyższym oraz dużym zaangażowaniem prac na ww. zadaniu zasadne jest
wywołanie niniejszej uchwały.
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Załącznik Nr l
do Uchwały Nr XV/J04/20l5
Rady Powiatu Kolskiego
z dnia 29 grudnia 2015 roku
w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie
wygasają z uplywem roku budżetowego 2015

Wykaz planowanych wydatków budżetu powiatu kolskiego, które nie wygasają
z upływem roku budżetowego 2015

Nazwa zadania Jednostka Ostateczny termin
Lp. realizująca Kwota (w zł) wykorzystania

zadanie środków

"Przebudowa drogi powiatowej li Powiatowy 100853,58 30.06.2016 r.l 3470P na odcinku ul. Sienkiewicza Zarząd Dróg w
w Kole" Kole

Ogółem 100 853,58
-_-
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Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XV 1104/20 15
Rady Powiatu Kolskiego
z dnia 29 grudnia 2015 roku
w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które
nie wygasają z upływem roku budżetowego
2015

Plan finansowy wydatków budżetu powiatu kolskiego, które nie wygasają z
upływem roku budżetowego 2015

Lp. Dział Rozdz. § Nazwa zadania Z tego środki z
roku 2015 (w zł)

"Przebudowa drogi powiatowej nr
1 600 60014 6050 3470P na odcinku ul. Sienkiewicza 100853,58

w Kole",

Ogółem 100853,58
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