Projekt, druk Nr 10/XXX/2017
UCHWAŁA Nr /XXX/2017
RADY POWIATU w RADOMIU
z dnia 22 grudnia 2017 r.

w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem
roku budżetowego 2017

Na podstawie art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku
o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1868), art. 263
ust. 2, 3, 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
(tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) uchwala się, co następuje:

§1.
Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
2017 oraz ostateczny termin ich realizacji, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do
niniejszej uchwały.
§2.
Ustala się plan finansowy wydatków, które nie wygasają z upływem roku
budżetowego 2017 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji
budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
§3.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wnioskodawca:
Zarząd Powiatu

Uzasadnienie

Zgodnie z art.263 ustawy o finansach publicznych proponuje się ujęcie
w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego zadań
przyjętych do realizacji w budżecie na 2017 rok w Powiatowym Zarządzie Dróg
Publicznych, tj.:
1) zadania inwestycyjne:
- „3336W Wieniawa – Przytyk – Jedlińsk - opracowanie dokumentacji
projektowej odcinek długości 3,0 km, gm. Przytyk, przebudowa drogi (I
etap), gm. Jedlińsk” – 1.228.553,52 złotych,
- „3559W Młodocin – Kowala – przebudowa drogi (III etap), gm. Kowala” –
1.138.224,70 złotych,
- „3566W Konary – Mniszek – przebudowa drogi (I etap), gm. Wolanów” –
222.290,52 złotych.
W przypadku w/w zadań procedury przetargowe rozpoczęto dopiero w II i III
kwartale tego roku. Wzrost cen asfaltu, paliw i robót brukarskich oraz małe
zainteresowanie firm budowlanych spowodowały, że ceny składanych ofert
były wyższe od planowanych i należało zabezpieczyć dodatkowe środki.
Doprowadziło to w konsekwencji do opóźnienia w podpisaniu umów
i rozpoczęciu prac budowlanych. Mając na uwadze proces technologiczny
związany z budową dróg (między innymi odpowiednia temperatura do
ułożenia masy bitumicznej) kontynuowanie robót w grudniu nie daje
gwarancji należytego wykonania robót. W związku z powyższym proponuje
się ująć część zaplanowanych na w/w zadania środków w wykazie wydatków
niewygasających z upływem roku budżetowego w łącznej kwocie
2.589.068,74 złotych,
- „3336W Wieniawa – Przytyk – Jedlińsk - opracowanie dokumentacji
projektowej odcinek długości 3,0 km, gm. Przytyk, przebudowa drogi (I
etap), gm. Jedlińsk” – 66.174 złotych
- „3509W Gulin – Wsola – Wojciechów – regulacja stanu prawnego
i opracowanie dokumentacji projektowej odcinek długości 5,2 km, gm.
Zakrzew i Jedlińsk” - 88.744,50 złotych,
- „3543W Bujak – Dzierzkówek – regulacja stanu prawnego i opracowanie
dokumentacji projektowej odcinek długości 4,70 km, gm. Skaryszew” –
84.624 złote.
W przypadku tych zadań nie zostaną przekazane do końca br. kompletne
dokumentacje projektowe na przebudowę w/w dróg powiatowych z uwagi na
fakt przekazania jednostkom projektowym uwag odnośnie przedstawionych
rozwiązań oraz przedłużającym się terminem wykonania map podziałowych

dla decyzji ZRID i uzyskania opinii i decyzji środowiskowych od innych
podmiotów. W związku z powyższym wnioskuje się o ujęcie zaplanowanych
na ten cel części wydatków w wykazie wydatków niewygasających
z upływem roku budżetowego na łączną kwotę 239.542,50 złotych.
- „3565W Wolanów – Kończyce – opracowanie dokumentacji projektowej
odcinek długości 360 m, rozbudowa drogi gm. Wolanów” – 670.142,93
złote.
W związku z otrzymaniem opracowanej w tym roku dokumentacji
projektowej i skompletowaniu wszystkich dokumentów, dopiero
w listopadzie rozpoczęto procedury przetargowe na rozbudowę tej drogi.
Termin złożenia ofert wyznaczono na dzień 8 grudnia br. Biorąc pod
uwagę panujące warunki atmosferyczne nie będzie możliwe do końca roku
rozpoczęcie jakichkolwiek robót budowlanych na w/w zadaniu. Wartość
kosztorysowa tych robót stanowi kwotę 670.142,93 złote, którą w całości
proponuje się ująć w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku
budżetowego.
Ostateczny termin realizacji w/w zadań inwestycyjnych ustala się do 30
czerwca 2018 roku.
2/ wydatki bieżące przeznaczone na:
- opracowanie dokumentacji geodezyjnej do celów regulacji stanu prawnego
nieruchomości zajętych pod pas drogowy drogi powiatowej nr 3537W
Skaryszew – Wólka Twarogowa – Odechów, na długości ok. 7000 m –
110.700 złotych,
- opracowanie dokumentacji geodezyjnej do celów regulacji stanu prawnego
nieruchomości zajętych pod pas drogowy drogi powiatowej nr 4010W
Orońsko – Dąbrówka Zabłotnia – Ruda Mała, na długości ok. 4700 m –
88.560 złotych.
W przypadku tych zadań do chwili obecnej opracowane zostały wszystkie
dokumentacje geodezyjne do celów regulacji stanu prawnego i przekazane
zostały do weryfikacji do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej w Radomiu. Z uwagi na przedłużający się proces
weryfikacji i przyjęcia wykonanych prac geodezyjnych do państwowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego, jak również czas potrzebny
wykonawcy na usunięcie ewentualnych braków i wad w dokumentacji,
kompletne dokumentacje geodezyjne nie zostaną przekazane do PZDP w roku
bieżącym. W związku z powyższym wnioskuje się o ujecie zaplanowanych na
ten cel wydatków w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku
budżetowego na łączna kwotę 199.260 złotych z okresem realizacji do 30
czerwca 2018 roku.

Ponadto w ramach wydatków bieżących w budżecie powiatu na 2017 rok
zaplanowano również wydatki na wycinkę 187 sztuk drzew rosnących
w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie gmin: Jedlińsk,
Skaryszew, Zakrzew, Iłża, Wierzbica, Przytyk, Kowala, Wolanów oraz miasta
Pionki w kwocie 19.994,04 złote. Zgodnie z zawartą umową usługa winna
być wykonana do 28 grudnia br. W związku z tym, że większość z drzew
przeznaczonych do wycinki wymaga użycia specjalistycznego sprzętu
znacznie wydłuży się czas realizacji zaplanowanej wycinki (wykonawca
wystąpił o przedłużenie terminu). W związku z powyższym proponuje się
ujęcie całej zaplanowanej na ten cel kwoty wydatków w wykazie wydatków
niewygasających z upływem roku budżetowego. Ostateczny termin realizacji
w/w zadania ustala się do 30 czerwca 2018 roku.

