UCHWAŁA NR 757/XXVII/2016
RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE
z dnia 23 listopada 2016 r.
w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016
Na podstawie art. 263 ust. 2-5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /tekst jedn.
Dz. U. z 2016 r. poz. 1870/ Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1.
Ustala się wykaz wydatków bieżących w kwocie 99 490 zł oraz wydatków majątkowych w kwocie
1882062 zł, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 stanowiący załącznik nr 1 do
uchwały.
§ 2.
Ustala się plan finansowy wydatków, o których mowa w § 1 stanowiący załącznik nr 2 do uchwały.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno
§ 4.
Uchwałę ogłasza się zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst
jednolity Dz. U z 2016 r. poz. 446 ze zm./ przez ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego i na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy – www. piaseczno.eu oraz przez
wywieszenie na tablicach urzędowych obwieszczeń w Urzędzie Miasta i Gminy.
§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Piasecznie
mgr inż. Piotr Obłoza
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 757/XXVII/2016
Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 23 listopada 2016 r.
WYKAZ WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BIEŻĄCEGO
Wyszczególnienie

Kwota

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

1 781 831,00

Termin
realizacji
30.VI.2017r.

Opracowanie projektu przebudowy ulic: ul.
Północnej, ul. Świerkowej, ul. Borowej
600
oraz parkingu przy ZSP w Piasecznie i ul.
60016
Głównej w Bobrowcu od Bobrowieckiej
605
do Mazowieckiej o dł. 2 km wraz z
odwodnieniem + budowa .

28 081,00

30.VI.2017r.

600
Projekt budowy ul. Olchowej w
60016
Józefosławiu + budowa
605

13 284,00

30.VI.2017r.

600
Projekt i budowa ciągu pieszego od ulicy
60016
Sierakowskiego do Parku Miejskiego
605

3 075,00

30.VI.2017r.

ul. Krótka Józefosław od ul. Ogrodowej
do Osiedlowej - dł. 300m wraz z
600
odwodnieniem i oświetleniem - projekt
60016
(specustwa) oraz kanałem deszczowym o
605
dł. 320m w ul. Ogrodowej do Rowu
Jeziorki (projekt).

15 252,00

30.VI.2017r.

Wielobranżowy projekt układu
komunikacyjnego dla obszaru
600 zlokalizowanego w rejonie
60016 ulic:Berberysowa i Irysów w Piasecznie o
605 łącznej dł. ok. 900 m (zgodnie z
opracowaną koncepcją) + ul. Astrów +
budowa.

199 484,00

30.VI.2017r.

Opracowanie projektu budowy wraz z
600 odwodnieniem ul.Polnej w Chyliczkach
60016 odc. ul. Urbanistów do ul. Moniuszki oraz
605 fragmentu ul. Moniuszki w Chyliczkach od
ul. Polnej do Wschodniej + budowa

96 002,00

30.VI.2017r.

Przebudowa ul. Szpitalnej na odcinku od
ul. Sienkiewicza do ulicy 2 KDD, ulica
600 2KDD na odcinku od ul. Szpitalnej do ul.
60016 Mickiewicza wraz ze skrzyżowaniem i
605 dalej do ul. Alei Kalin o łącznej długości
900 m wraz z odwodnieniem
(projekt+budowa)

21 661,00

30.VI.2017r.

Lp Dział
600
1

2

3

4

5
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7
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8

9

10

600 Projekt wraz z budową ul.Szkolnej w
60016 Piasecznie od ul. Wojska Polskiego do ul.
605 Powstańców Warszawy.

53 813,00

30.VI.2017r.

600
Projekt przebudowy mostka w parku w
60016
Piasecznie
605

8 360,00

30.VI.2017r.

1 342 819,00

30.VI.2017r.

Al. Wilanowska - ul. Jeziorki w
600 Piasecznie Zalesiu Dolnym - projekt i
60016 budowa ciągu ulic od ul. Granicznej do ul.
605 Dworskiej o dł. 1130m. Niezbędny wykup
gruntów.
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

29 500,00

11
750
Malowanie korytarzy, klatek schodowych
75023
oraz sali konferencyjnej
4170

754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I
OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

29 500,00

31.01.2017r.

85 471,00

12
754
Rozbudowa monitoringu miejskiego w
75495
Piasecznie
6050

900
13

GOSPODARKA KOMUNALNA I
OCHRONA ŚRODOWISKA.

85 471,00

30.06.2017r.

84 750,00

Odwodnienie terenu wsi Chyliczek900
aktualizacja projektu budowlanego w celu
90095
uzyskania decyzji wodno-prawnej i
427
pozwolenia na budowę.

69 990,00

30.VI.2017r.

900
90015 Uzupełnienie oświetlenia ulicznego
605

14 760,00

30.VI.2017r.

14

Razem

1 981 552,00

Uzasadnienie:
poz.1. Ze względu na długotrwałą procedurę uzyskania pozwolenia wodno-prawnego wydłużył się
termin uzyskania decyzji ZRID na rok 2017. Proponuje się środki finansowe przeznaczone w 2016
roku na to zadanie przenieść jako środki niewygasające.
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poz.2. Ze względu na długotrwałą procedurę uzyskania pozwolenia wodno-prawnego wydłużył się
termin uzyskania decyzji ZRID na rok 2017. Proponuje się środki finansowe przeznaczone w 2016
roku na to zadanie przenieść jako środki niewygasające.
poz.3. W związku na długotrwałą procedurę uzgodnień pomiędzy Gminą a właścielami działki
Przedszkola, która koliduje z projektownym ciągiem wydłużeniu uległ termin uzyskania decyzji
pozwolenia na budowę na rok 2017. Proponuje się środki finansowe przeznaczone w 2016 roku na to
zadanie przenieść jako środki niewygasające.
poz.4. Ze względu na długotrwałą procedurę uzyskania pozwolenia wodno-prawnego wydłużył się
termin uzyskania decyzji ZRID na rok 2017. Proponuje się środki finansowe przeznaczone w 2016
roku na to zadanie przenieść jako środki niewygasające.
poz.5. Ze względu na konicznośc uzyskania pozwolenia wodno-prawnego przedłużeniu uległ termin
opracowania projektu i uzyskania decyzji ZRiD. Proponuje się środki finansowe przeznaczone w 2016
roku na to zadanie przenieść jako środki niewygasające.
poz. 6. Ze względu na protesty mieszkańców w wyniku których opracowywano dodatkowe warianty
projektu oraz koordynację z Gazownią w zakresie przebudowy przez Gazownię kolidującego
gazociągu wydłużeniu uległ termin wykonania projektu i uzyskania decyzji ZRiD. Proponuje się środki
finansowe przeznaczone w 2016 roku na to zadanie przenieść jako środki niewygasające.
poz.7. Ze względu na rozszerzenie zakresu projektu w zakresie: trasy ulicy Szpitalnej, łączników
pomiędzy ul. Szpitalną a ul. Mickiewicza, dodatkowych parkingów oraz skrzyżowania z drogą
wojewódzką przedłużeniu uległ termin uzyskania decji ZRiD. Proponuje się środki finansowe
przeznaczone w 2016 roku na to zadanie przenieść jako środki niewygasające.
poz. 8. Ze względu na ustalenia dotyczące wprowadzenia zmian w opracowanej koncepcji przedłużył
się termin zakończnia prac projektowych na 2017 rok.Proponuje się środki finansowe przeznaczone w
2016 roku na to zadanie przenieść jako środki niewygasające.
poz.9. Ze względu na konieczność koordynacji projektu mostka z projektem energetycznym
opracowywanym na zlecenie Zakłądu Energetycznego oraz odrębnym projektem rewitalizacji parku
opracowywanym na zlecenie Gminy oraz długotrwałą procedurą uzyskania pozwolenia wodnoprawnego przedłużeniu uległ termin uzyskania decyzji ZRiD na 2017 rok. Proponuje się środki
finansowe przeznaczone w 2016 roku na to zadanie przenieść jako środki niewygasające.
poz.10. W związku ze zmianą decyzji ZRiD oraz wygaszeniem i uzyskaniu nowej deczji ZRiD na
frgamencie ul. Wilanowskiej zmienił się zakres prac do wykonania co skutkuje koniecznością
wydłużenia terminu zakończenia robót na rok 2017. Proponuje się środki finansowe przeznaczone w
2016 roku na to zadanie przenieść jako środki niewygasające.
poz. 11 W dniu 26 października 2016 r. podjęto decyzję o malowaniu korytarzy, klatek schodowych
oraz Sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przez pracownika Urzędu na umowę
zlecenie. Ponieważ prace te będą wykonywane tylko w weekendy, istnieje duże prawodpodobieństwo,
że prace nie zostaną zakończone w bieżącym roku. W związku z powyższym Wydział Kadr i
Administracji prosi o przesunięcie środków przeznaczonych na malowanie na środki niewygasające.
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poz. 12 Straż Miejska w Piasecznie wnioskuje o przesunięcie środków związanych z inwestycją
"Rozbudowa monitoringu miejskiego w Piasecznie". Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa
monitoringu na terenie Parku Zachodniego przy Al. Róż w Piasecznie. Zadanie inwestycyjne obejmuje
montaż kamer, podłączenie światłowodu oraz podłączenie energii elektrycznej. Z uwagi na opóźnienia
w zakresie odbioru prac zleconych przez Gminę związanych z projektowaniem skrzynek elektrycznych,
na dalszym etapie ich wykonania nie jest możliwe zakończenia prac ww inwestycji zgodnie w
terminem zawartym w umowie bez energii elektrycznej. W związku z powyższym zwracamy się z
prośbą o przesunięcie środków na rok budżetowy 2017 r.
poz. 13. W związku z przedłużającą się procedurą dotyczącą uzyskania niezbędnych uzgodnień z
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie dotyczących m.in. dysponowania
nieruchomością na cele budowlane, zwolnieniem z zakazów obowiązujących na obszarze szczególnego
zagrożenia powodzią oraz brakiem decyzji lokalizacyjnej przebiegu trasy kanalizacji deszczowej w
drodze wojewódzkiej nr 721 ul. Wschodnia i brakiem decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu
publicznego ( miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu stracił ważność) z
Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich oraz proponuje się środki finansowe przeznaczone w
2016 roku na to zadanie przenieść jako środki niewygasające.
poz. 14. Przesunięcie terminu realizacji robót spowodowane jest nieuregulowanym stanem prawnym
pasa drogowego ul. Bukietowej w Wólce Kozodawskiej dz. Ew. nr 1. Pas drogowy jest działką
prywatną, prowadzone są rozmowy w sprawie odkupu tej działki przez Gminę Piaseczno. W związku z
tym proponuje się środki finansowe przeznaczone w 2016 roku na to zadanie przenieść jako środki
niewygasające.

Id: DB4870B5-93BD-432D-B692-ABA19B9B76BE. Podpisany

Strona 4

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 757/XXVII/2016
Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 23 listopada 2016 r.

Klasyfikacja
Wyszczególnienie
Dział

Rozdział

Wydatki bieżące

Wydatki majątkowe

Paragraf

600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

1 781 831,00

Drogi publiczne gminne

1 781 831,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1 781 831,00

60016
6050
900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA
90015

6050
90095

4270

69 990,00

14 760,00

Oświetlenie ulic, placów i dróg

14 760,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

14 760,00

Pozostała działalność

69 990,00

Zakup usług remontowych

69 990,00
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750
75023

4170
754

Administracja publiczna

29 500,00

Urzędy gmin

29 500,00

Wynagrodzenia bezosobowe

29 500,00

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
75495

85 471,00

Pozostała działalność

85 471,00

6050
Wydatki inwestycjne jednostek budżetowych
Razem
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