Uchwała Nr XXII-121/2012
Rady Miejskiej w Wołominie
z dnia 19 grudnia 2012 roku
w sprawie ustalenia wykazu wydatków inwestycyjnych, których nie
zrealizowane, planowane kwoty nie wygasają z upływem roku
budżetowego 2012

Na podstawie art.18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o
samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz.1591, z poźn. zm.) oraz
art.263 ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz.U. Z
2009 roku Nr 157 poz. 1240) Rada Miejska w Wołominie uchwala, co następuje:
§1
1. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych, których nie zrealizowane, planowane w
2012 roku kwoty wydatków budżetowych nie wygasają z upływem roku
budżetowego 2012.
2. Wykaz, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§2
Ustala się plan finansowy wydatków odnoszących się do zadań, o których mowa w
§ 1 stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§3
Środki finansowe na wydatki związane z realizacją zadań ujętych w § 1,
gromadzone będą na wyodrębnionym subkoncie podstawowego rachunku
bankowego Urzędu Miejskiego w Wołominie.
§4
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wołomina.
§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wołominie
/-/ Marcin Dutkiewicz

Uzasadnienie

1. Budowa ulicy Marszałkowskiej - 75 920,82 zł
powyższe wynika z wypracowanego przez obie strony tj. Gminę Wołomin i Biuro
Projektów "METROPROJEKT" ugodowego stanowiska w przedmiotowej sprawie.
Po przeanalizowaniu przedstawionych przez BP "METROPROJEKT" wyjaśnień,
w/s zaistniałych opóźnień w przekazaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej
dla potrzeb budowy ul. Marszałkowskiej na odcinku od ul. Granicznej w Wołominie
do ul. Kasprzykiewicza w Leśniakowiźnie ustalono, że kwota jaką Gmina Wołomin
winna zapłacić Projektantowi za wykonanie prac projektowych, zgodnie z umową
111/WI/26/10 z dnia 26.03.2010 r., wynosi 11.714,82 zł brutto.
Ponadto, BP "METROPROJEKT" zobowiązało się, do wykonania dla
Zamawiającego projektów zamiennych (pozwalających zachować ogrodzenia na
działkach ewid. Nr 122, 124, 125 obr. 40) oraz przygotowania wniosku o zgodę na
realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla całego przedsięwzięcia, wraz z
uzyskaniem w imieniu Zamawiającego decyzji ZRID, do 30.05.2013 r za kwotę
64.206,00 zł brutto. Co daje łącznie kwotę 75.920,82 zł brutto.
2.

Budowa Przedszkola nr 9 – 1 101 643,00 zł

powyższe wynika z przedłużających się spraw organizacyjnych, związanych z
rozpoczęciem budowy tj. zawarcie umowy Wykonawcy robót z PGE na dostawę
energii elektrycznej na plac budowy, wykonanie tymczasowej organizacji ruchu
oraz jej uzgodnienie. Przedłużeniu uległy również roboty związane z likwidacją
istniejącego przyłącza c.o., ze względu na dłuższy, niż zazwyczaj okres
oczekiwania na zamówione rury, co poniosło za sobą konsekwencje przesunięć w
harmonogramie wykonania robót. Dodatkowo zagrożony jest termin wykonania
robót zaplanowanych na rok 2012. Z uwagi na złe warunki pogodowe, jakie mogą
wystąpić w grudniu ( śnieg, mróz ) niemożliwe do wykonania mogą być roboty
ziemne, wykonanie fundamentów i konstukcji żelbetowej.

