
Projekt

z dnia  23 grudnia 2019 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY SIEDLCE

z dnia .................... 2019 r.

w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 263 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst 
jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 869) Rada Gminy Siedlce uchwala, co następuje:

§ 1. 
Ustala się wykaz wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2019 oraz określa się ostateczny 
termin dokonania wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 
Ustala się plan finansowy wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2019 zgodnie 
z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siedlce.

§ 4. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego.
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Załącznik Nr 1 do uchwały
Rady Gminy Siedlce
z dnia....................2019 r.

Lp. Wyszczególnienie Kwota w zł Termin realizacji
1

Przedmiotem umowy jest „Budowa chodnika 
przy ulicy Majowej w miejscowości Stok Lacki 
Folwark” zadanie inwestycyjne ujęte w 
budżecie gminy na 2019 r. Umowa Nr 
FZKP.272.97.2019 z dnia 09.10.2019 r.

301.350,00 zł.
30.04.2020 r.

2
Przedmiotem umowy jest „ Budowa ulicy 
Świerkowej wraz z odwodnieniem w 
miejscowości Nowe Iganie” zadanie 
inwestycyjne ujęte w budżecie na 2019 r. 
Umowa Nr FZKP.272.104.2019 z dnia 
04.11.2019 r.

290.000,00 zł.
30.04.2020 r.

3
Przedmiotem umowy jest „Przebudowa drogi 
gminnej w miejscowości Ujrzanów – etap III” 
zadanie inwestycyjne ujęte w budżecie na 
2019 r. Umowa Nr FZKP.272.95.2019 z dnia 
09.10.2019 r.

1.020.408,00 zł.
15.05.2020 r.

4
Przedmiotem umowy jest „Opracowanie 
projektu przebudowy drogi w miejscowości 
Purzec” zadanie inwestycyjne ujęte w 
budżecie na 2019 r. Umowa Nr 
FZKP.272.76.2019 z dnia 05.09.2019 r.

57.799,00 zł.
31.03.2020 r.

Razem: 1.669.557,00 zł.
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Załącznik Nr 2 do uchwały
Rady Gminy Siedlce
z dnia....................2019 r.

Dział Rozdział § Wyszczególnienie Kwota planu

600 Transport i łączność 1.669.557,00 zł.

60016 Drogi publiczne gminne 1.669.557,00 zł.

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.669.557,00 zł.
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Uzasadnienie

W trakcie realizacji inwestycji pn. „Budowa chodnika przy ulicy Majowej w miejscowości Stok Lacki - Folwark”
wykonawca robót budowlanych złożył w dniu 05.12.2019 wniosek o przedłużenie terminu wykonania zadania,
wskazując jako przyczynę niekorzystne warunki atmosferyczne utrudniające pełną i prawidłową realizację
planowanych robót budowlanych. Uznając wskazaną we wniosku przyczynę jako uzasadnioną, zmienia się
termin wykonania przedmiotu umowy do dnia 30.04.2020 r.

Również wykonawca robót budowlanych realizujący inwestycję pn. „Budowa ulicy Świerkowej wraz
z odwodnieniem w miejscowości Nowe Iganie” złożył w dniu 05.12.2019 wniosek o przedłużenie terminu
wykonania zadania, wskazując jako przyczynę niekorzystne warunki atmosferyczne utrudniające pełną
i prawidłową realizację planowanych robót budowlanych. Uznając wskazaną we wniosku przyczynę jako
uzasadnioną, zmienia się termin wykonania przedmiotu umowy do dnia 30.04.2020 r.

W trakcie realizacji inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ujrzanów – etap III” wykonawca
robót budowlanych złożył w dniu 12.12.2019 wniosek o przedłużenie terminu wykonania zadania, wskazując
jako przyczynę niekorzystne warunki atmosferyczne utrudniające pełną i prawidłową realizację planowanych
robót budowlanych oraz konieczność dokonania zmian projektowych uwzględniających prawidłowe dowiązanie
wysokościowe przebudowywanej drogi do zjazdów indywidualnych. Uznaje się wskazane we wniosku przyczyny
jako uzasadnione i zmienia się termin wykonania przedmiotu umowy do dnia 15.05.2020 r.

Zawarta w dniu 05.09.2019 r. umowa Nr FZKP.272.76.2019 na opracowanie projektu przebudowy drogi
w miejscowości Purzec wymaga na etapie opracowania koncepcji zagospodarowania terenu szeregu uzgodnień,
w tym uzgodnień projektowych z zarządcą terenów zamkniętych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A oraz
uzgodnień z zarządcą drogi powiatowej – Starostwem Powiatowym w Siedlcach. W związku z wydłużeniem się
procedur związanych z uzyskaniem w/w uzgodnień wykonawca wystąpił z wnioskiem (pismo z dnia
16.12.2019 r.) o aneksowanie zawartej umowy w terminie realizacji do dnia 31.03.2020 r. Uznając zaistniałe
przyczyny jako uzasadnione, zmienia się termin wykonania przedmiotu umowy do dnia 31.03.2020 r.

Id: E75EA0EE-CDA1-42FC-B0B3-CC4A0327ED9E. Projekt Strona 1




