
PROJEKT 

UCHWAŁA Nr ……………19 

RADY MIASTA MILANÓWKA 

z dnia … grudnia 2019 r. 

w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2019 

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

(Dz. U. z 2019 r poz. 506 ze zm.) art. 263 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o 

finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869)  – Rada Miasta Milanówka uchwala, co 

następuje: 

§1.  Ustala się wykaz wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2019 

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 2019 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 … grudnia 2019 r. 

Wykaz  

wydatków niewygasających z upływem 2019 roku 

Lp. Nazwa zadania Termin realizacji 

1. Przebudowa ulicy Kochanowskiego 30.06.2020 

2. Przebudowa ulicy Wiatracznej na odcinku Turczynek - 

Nadarzyńska 

30.06.2020 

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

Jesionowej, Uroczej,  Olszowej, Wierzbowej i Długiej 

30.06.2020 

4. Opracowanie Gminnego Programu Ochrony Środowiska dla 

Miasta Milanówka na lata 2020-2023 z perspektywą do 2027 

30.06.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 do Uchwały Nr ……….. 

Rady Miasta Milanówka 

z dnia …. grudnia 2019 r. 

Plan finansowy 

wydatków niewygasających z upływem 2019 roku 

Lp. Dział Rozdział Paragraf Zadania majątkowe Kwota 

1. 600 60016 6050 Przebudowa ulicy Kochanowskiego 880 897,71 

2. 600 60016 6050 Przebudowa ulicy Wiatracznej na 

odcinku Turczynek - Nadarzyńska 

33 105,45 

3. 600 60016 6050 Budowa i przebudowa dróg wraz z 

uzbrojeniem ulic: Lipowej, Jesionowej, 

Uroczej,  Olszowej, Wierzbowej i 

Długiej 

1 732 528,37 

Razem wydatki majątkowe 2 646 531,53 

      

Lp. Dział Rozdział Paragraf Zadania bieżące Kwota 

4. 900 90019 4300 Opracowanie Gminnego Programu 

Ochrony Środowiska dla Miasta 

Milanówka na lata 2020-2023 z 

perspektywą do 2027 

19 680,00 

Razem wydatki bieżące 19 680,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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. 

1. Część opisowa: 

Ad. 1) zadanie pn. „Przebudowa ulicy Kochanowskiego” - w wyniku procedury 

przetargowej z dnia 11.12.2019 r. wyłoniony został Wykonawca przebudowy                         

ul. Kochanowskiego. Zgodnie z przedłożoną ofertą wartość umowy będzie opiewała na kwotę 

880 997,71 zł. Ze względu na późny okres wyłonienia Wykonawcy, realizacja zadania nastąpi 

w 2020 roku; 

Ad. 2 i 3) zadania pn. „Przebudowa ulicy Wiatracznej na odcinku Turczynek – 

Nadarzyńska” i „Budowa i przebudowa dróg wraz z uzbrojeniem ulic: Lipowej, 

Jesionowej, Uroczej,  Olszowej, Wierzbowej i Długiej” - zgodnie z aneksem                           

nr 1 do porozumienia z dn. 02.04.2019 r. w sprawie umowy nr W/272/229/TOM/242/16                  

z dn. 29.04.2016 r. Wykonawca przedłoży projekty przebudowy ulic Wiatracznej, Olszowej 

w terminie do 31.12.2019 r.. Prace na ulicy Lipowej nie zostały wykonane zgodnie z umową 

W/272/301/TOM/19 z dnia 15.07.2019 r.. Z uwagi na powyższe zapłatę planuje się w 2020 

roku.;  

 Ad. 4) Opracowanie Gminnego Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Milanówka 

na lata 2020 - 2023 z perspektywą do 2027 r. dotyczy umowy W/272/369/OŚZ/378/19 

z dnia 02 września 2019 r. W związku z konsultacjami społecznymi niniejszego opracowania, 

których termin upływa 27.12.2019 r. oraz obowiązkiem udziału Wykonawcy w komisji 

tematycznej na sesji Rady Miasta Milanówka planowaną w 2020 roku (zgodnie z § 1 ust. 2 

pkt e) - realizacja zadania nastąpi w 2020 roku.  

 


