
PROJEKT 

UCHWAŁA Nr …….18 

RADY MIASTA MILANÓWKA 

z dnia 19 grudnia 2018 r. 

w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) art. 263 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o 

finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) – Rada Miasta Milanówka 

uchwala, co następuje: 

 

§1.  Ustala się wykaz wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018 

oraz określa się ostateczne terminy dokonania wydatków zgodnie z załącznikiem nr 1 do 

niniejszej uchwały. 

§2.  Ustala się plan finansowy wydatków niewygasających z upływem roku 

budżetowego 2018 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 

§3.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Milanówka. 

§4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodnicząca  

Rady Miasta Milanówka 

Janina Moława 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 do Uchwały Nr ….. 

Rady Miasta Milanówka 

z dnia 19 grudnia 2018 r. 

Wykaz  

wydatków niewygasających z upływem 2018 roku 

Lp. Nazwa zadania Termin realizacji 

1. Przebudowa ulicy Wiatracznej na odcinku Turczynek - 

Nadarzyńska 

30.06.2019 

2. Budowa i przebudowa dróg wraz z uzbrojeniem ulic: Lipowej, 

Jesionowej, Uroczej, Fiderkiewicza, Olszowej, Parkowej, 

Wierzbowej 

30.06.2019 

3. Budowa lub przebudowa dróg wraz z uzbrojeniem  ulic: 

Przyszłości, Żytniej, Leśny Ślad, Bartosza, Wierzbowej, 

Orzeszkowej, Kraszewskiego, Wąskiej, Górnoleśnej 

30.06.2019 

4. Przebudowa ulicy Kochanowskiego 30.06.2019 

5. Przebudowa ulicy Granicznej 30.06.2019 

6. Adaptacja budynku przy ulicy Warszawskiej 18a na MCK 30.06.2019 

7. Budowa "Miasteczka Rowerowego" przy SP Nr 3 30.06.2019 

8. Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Szczepkowskiego i 

Dzierżanowskiego 

30.06.2019 

9. Uregulowanie gospodarki  opadowej na terenie Gminy 

Milanówek 

30.06.2019 

10. Opracowanie dokumentacji projektowej, kosztorysowej na 

remont nawierzchni ulicy Brwinowskiej na odcinku od ulicy 

Królewskiej do północnej granicy Miasta 

30.06.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr …… 

Rady Miasta Milanówka 

z dnia 19 grudnia 2018 r. 

Plan finansowy 

wydatków niewygasających z upływem 2018 roku 

Lp. Dział Rozdział Paragraf Zadania majątkowe Kwota 

1. 600 60016 6050 Przebudowa ulicy Wiatracznej na 

odcinku Turczynek - Nadarzyńska 

33 105,45 

2. 600 60016 6050 Budowa i przebudowa dróg wraz z 

uzbrojeniem ulic: Lipowej, Jesionowej, 

Uroczej, Fiderkiewicza, Olszowej, 

Parkowej, Wierzbowej 

141 541,65 

3. 600 60016 6050 Budowa lub przebudowa dróg wraz z 

uzbrojeniem  ulic: Przyszłości, Żytniej, 

Leśny Ślad, Bartosza, Wierzbowej, 

Orzeszkowej, Kraszewskiego, Wąskiej, 

Górnoleśnej 

32 100,00 

4. 600 60016 6050 Przebudowa ulicy Kochanowskiego 27 697,14 

5. 600 60016 6050 Przebudowa ulicy Granicznej 11 439,00 

6. 700 70005 6050 Adaptacja budynku przy ulicy 

Warszawskiej 18a na MCK 

1 300 940,86 

7. 801 80101 6050 Budowa "Miasteczka Rowerowego" przy 

SP Nr 3 

276 750,00 

8. 900 90001 6050 Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach 

Szczepkowskiego i Dzierżanowskiego 

17 900,00 

9. 900 90001 6050 Uregulowanie gospodarki  opadowej na 

terenie Gminy Milanówek 

43 576,35 

Razem wydatki majątkowe 1 885 050,45 

      

Lp. Dział Rozdział Paragraf Zadania bieżące Kwota 

10. 600 60014 4270 Opracowanie dokumentacji projektowej, 

kosztorysowej na remont nawierzchni 

ulicy Brwinowskiej na odcinku od ulicy 

Królewskiej do północnej granicy Miasta 

13 600,00 

Razem wydatki bieżące 13 600,00 

 

 

 

 



 

 

UZASADNIENIE 

Zgodnie z art. 263 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych organ 

stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ustala wykaz wydatków niewygasających z 

upływem roku budżetowego oraz określa ostateczny termin dokonania wydatków ujętych w 

tym wykazie. 

Zgodnie z art. 263 ust 5 ww. ustawy, łącznie z wykazem wydatków, które nie wygasają z 

upływem roku budżetowego, organ stanowiący ustala plan finansowy tych wydatków w 

podziale na działy i rozdziały wydatków, z wyodrębnieniem wydatków majątkowych. Środki 

finansowe na wydatki ujęte w wykazie będą gromadzone na wyodrębnionym subkoncie 

podstawowego rachunku bankowego jednostki samorządu terytorialnego – art. 263 ust. 6 cyt. 

Ustawy. 

Uzasadnienie: 

1. Część opisowa: 

Ad. 1 i 2) zadania pn. „Przebudowa ulicy Wiatracznej na odcinku Turczynek - Nadarzyńska” 

i „Budowa i przebudowa dróg wraz z uzbrojeniem ulic: Lipowej, Jesionowej, Uroczej, 

Fiderkiewicza, Olszowej, Parkowej, Wierzbowej”, dotyczy umowy W/272/229/TOM/242/16.  

 Wykonawca projektów przebudowy dróg Lipowej, Olszowej, Jesionowej, Wiatracznej, 

Uroczej, wystąpił z wnioskiem o przedłużenie terminu realizacji dokumentacji projektowej do 

dnia 15.04.2019 roku ze względu na wydłużoną procedurę uzyskiwania odstępstw od 

warunków technicznych oraz w związku z problemami napotkanymi w trakcie opracowania 

map podziałowych; 

Ad. 3) zadanie pn. „Budowa lub przebudowa dróg wraz z uzbrojeniem  ulic: Przyszłości, 

Żytniej, Leśny Ślad, Bartosza, Wierzbowej, Orzeszkowej, Kraszewskiego, Wąskiej, 

Górnoleśnej”, dotyczy umowy W/272/308/TOM/310/18.  

Wykonawca wystąpił z wnioskiem o aneksowanie umowy do dnia 31 marca 2019 roku. 

Projekt budowlany ulicy Wąskiej – ograniczenie szerokości istniejącego pasa drogowego 

stwarza konieczność jego poszerzenia poprzez podział kilkunastu działek prywatnych w 

procedurze ZRID lub zastosowania innych rozwiązań – wybór koncepcji oraz ustalenia z 

Wydziałem Architektury Starostwa Powiatu Grodziskiego wydłużyły znacząco procedurę 

wykonania projektu. Projekt budowlany ulicy Górnoleśnej – projekt budowlany dotyczący 

odwodnienia nawierzchni i korpusu drogi, który będzie załącznikiem do wniosku o udzielenie 

pozwolenia na budowę wymaga pozwolenia wodnoprawnego. Wprowadzona z dniem 

01.01.2018 roku zmiana organu wydającego powyższe pozwolenie znacznie wydłuża okres 

oczekiwania (ponad 3 miesiące); 

Ad. 4) zadanie pn. „Przebudowa ulicy Kochanowskiego”, dotyczy umowy 

W/272/625/TOM/641/16. 

Wykonawca wystąpił z wnioskiem o aneksowanie umowy do 31.01.2019 roku. Projekt 

przebudowy ulicy Kochanowskiego na odcinku km=0+350 do km=1+050 został wykonany, 

odcinek od km=0+000 do km=0+350 został zaprojektowany i aktualnie trwa procedura ZRID, 

z dniem 03.10.2018 roku Starosta Grodziski zawiadomił o wszczęciu postepowania w sprawie 



wydania decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. Uwzględniając, że 

procedura ZRID jest długotrwała i wykonawca dokumentacji nie ma wpływu na czas jej 

trwania, Wykonawca wystąpił z prośbą o wydłużenie okresu realizacji umowy; 

Ad. 5) zadanie pn. „Przebudowa ulicy Granicznej”, dotyczy umowy W/272/625/TOM/641/16. 

Wykonawca wystąpił z wnioskiem o aneksowanie umowy do 31.01.2019. Projekt 

przebudowy ulicy Granicznej na odcinku od km=0+000 do km=0+350 został wykonany, dla 

realizacji pozostałego odcinka opracowano projekt budowlany polegający na rozbudowie w 

trybie ZRID. Propozycja nie została uwzględniona przez Wydział Architektury Starostwa 

Grodziskiego z uwagi na konieczność dokonania zasadniczej przebudowy linii 

elektroenergetycznej. W związku z tym opracowano projekt na wykonanie remontu 

nawierzchni z budową urządzeń odwadniających, po uzgodnieniu projektu przez Powiatowy 

Zarząd Dróg projekt zostanie złożony do Starostwa Powiatowego w Grodzisku 

Mazowieckim; 

Ad. 6) zadanie pn. „Adaptacja budynku przy ulicy Warszawskiej 18a na MCK”, dotyczy 

umowy W/272/400/TOM/403/18. 

Wykonawca wystąpił z wnioskiem o wydłużenie terminu zakończenia do dnia 30.05.2019 

roku z powodu zmian w projekcie, które dotyczą podbicia fundamentów, wzmocnienia 

stropów oraz ich obciążenia. Wszystkie te prace są niezbędne do poprawy bezpieczeństwa 

użytkowania budynku;  

Ad. 7) zadanie pn. „Budowa "Miasteczka Rowerowego" przy SP Nr 3”,  dotyczy umowy 

W/272/269/TOM/271/18. 

Wykonawca wystąpił z wnioskiem o wydłużenie terminu zakończenia robót do dnia 

15.04.2019 roku w związku z obecnie panującymi warunkami pogodowymi tj. niską 

temperaturą oraz silnym wiatrem. Istniejące warunki atmosferyczne oraz warunki terenowe – 

brak bezpośredniego dojazdu do rozściełacza samochodu z masą – nie pozwolą na właściwe 

wbudowanie i ułożenie nawierzchni z masy asfaltowej. Każdy zasyp zbiornika rozściełacza 

musi być wykonany ładowarkami przez co temperatura masy w tych warunkach pogodowych 

znacznie się obniży co uniemożliwi właściwie jej rozłożenie i zagęszczenie. Ponadto do dnia 

dzisiejszego dostawca systemu sygnalizacji mimo licznych obietnic i zapewnień nie wywiązał 

się z dostawy; 

Ad. 8) zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Szczepkowskiego i 

Dzierżanowskiego”, dotyczy umowy W/272/287/TOM/289/18. 

Wykonawca dokumentacji projektowej wystąpił z prośbą o przesunięcie terminu realizacji 

umowy do dnia 31.01.2019 roku w związku z faktem konieczności uzyskania decyzji 

ustalenia lokalizacji celu publicznego, ponieważ teren inwestycji nie jest objęty miejscowym 

planem zagospodarowania przestrzennego; 

Ad. 9) zadanie pn. „Uregulowanie gospodarki  opadowej na terenie Gminy Milanówek”, 

dotyczy umowy W/272/287/TOM/289/18. 

Wykonawca wystąpił z wnioskiem o aneksowanie terminu realizacji umowy do 20 grudnia 

2018 roku. W związku z faktem, iż przy realizacji prac w dniu 17.09.2018 roku zostały 

zlokalizowane niewybuchy, prace w terenie zostały wstrzymane, w celu oczyszczenia terenu. 

Kolejne niewybuchy odnaleziono w dniu 20.11.2018 roku. Mając na względzie, iż aktualnie 

obszar do oczyszczenia przez patrol saperski jest 2,5 większy niż w miesiącu wrześniu, 



przewidywany okres trwania nadzoru saperskiego może wynieść około miesiąca czasu. 

Zbliżający się okres zimowy spowodował iż Wykonawca wystąpił z prośbą o wydłużenie 

okresu realizacji umowy; 

Ad. 10) zadanie „Opracowanie dokumentacji projektowej, kosztorysowej na remont 

nawierzchni ulicy Brwinowskiej na odcinku od ulicy Królewskiej do północnej granicy 

Miasta”, dotyczy umowy W/272/238/TOM/240/17. 

Wykonawca wystąpił z wnioskiem o aneksowanie terminu umowy do 20 lutego 2019 roku. 

Gmina wystąpiła do Zarządu Powiatu Grodziskiego o prawo dysponowania nieruchomością – 

działką, na której położona jest droga powiatowa. Po otrzymaniu zgody gmina dostarczy 

Wykonawcy oświadczenie o posiadanym prawie dysponowania nieruchomością. Pierwotnie 

zakładano podpisanie porozumienia, dlatego też termin uzyskania prawa dysponowania 

nieruchomością został wydłużony. Po przekazaniu oświadczenia, Wykonawca niezwłocznie 

złoży wniosek do Starostwa Powiatowego, po nie wniesieniu sprzeciwu, przekaże kompletną 

dokumentację projektową do Zamawiającego. 


