
UCHWAŁA NR XXIX/219/12
RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE

z dnia 27 grudnia 2012 r.

w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego niezrealizowanych kwot wydatków nie wygasających 
z upływem roku 2012 

Na podstawie art. 263 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 
1240 z późn. zm.), Rada Miejska w Mszczonowie uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się wykaz i plan finansowy niezrealizowanych kwot wydatków nie wygasających z upływem roku 
budżetowego 2012, stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. 1. Dokonanie wydatków wynikających z wykazu i planu finansowego winno nastąpić 
w nieprzekraczalnych terminach, określonych w załączniku do niniejszej uchwały. 

2. W przypadku niedotrzymania terminów określonych w załączniku do niniejszej uchwały środki 
niewykorzystane zasilą stan konta podstawowego. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mszczonowa. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Wiceprzewodniczacy Rady 
Miejskiej 

Marek Zientek
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Załącznik 
do Uchwały Nr XXIX/219/12
Rady Miejskiej w Mszczonowie 
z dnia 27 grudnia 2012r

WYKAZ I PLAN FINANSOWY NIEZREALIZOWANYCH WYDATKÓW NIE WYGASAJACYCH                 
Z UPŁYWEM ROKU 2012

Lp
.

Dział Rozdzi
ał

§ Nazwa Kwota 
wydatków

Termin 
realizacji

1 600 60016 6059 Przebudowa centrum wsi Bobrowce 99.754,00  30.06.2013r

2 600 60016 6059 Przebudowa centrum wsi Piekary 99.500,00 30.06.2013r

3 600 60016 6050 Budowa nawierzchni i chodników w 
ulicach Poniatowskiego, Boczna, Bagno, 
Spokojna, Sportowa w Mszczonowie

164.538,87 30.04.2013r

4 900 90002 6057 Zamknięcie oraz rekultywacja gminnego 
składowiska odpadów komunalnych w 
miejscowości Marków Świnice

411.655,82 30.06.2013r

6059 Zamknięcie oraz rekultywacja gminnego 
składowiska odpadów komunalnych w 
miejscowości Marków Świnice

72.555,85  30.06.2013r

5 900 90001 6059 Budowa kanalizacji sanitarnej w 
Grabcach Józefpolskich

54.525,72 30.06.2013r

RAZEM 902.530,26
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Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXIX/219/12

Rady Miejskiej w Mszczonowie
z dnia 27 grudnia 2012r

1. Zadanie „Przebudowa centrum wsi Bobrowce” zostało zlecone w drodze przetargu 
poprzez ogłoszenie o zamówieniu w dniu 6.11.2012r. Przetarg został rozstrzygnięty                
w dniu 13.12.2012r. Umowa o wykonawstwo została podpisana w dniu 21.12.2012r. 
Niewykorzystana w 2012r kwota 99.754,00 zł zostanie zrealizowana do dnia 
30.06.2013r.

2. Zadanie „Przebudowa centrum wsi Piekary” zostało zlecone w  drodze przetargu 
poprzez ogłoszenie o zamówieniu  w dniu 9.11.2012r. Przetarg został rozstrzygnięty         
w dniu 19.12.2012r. Umowa o wykonawstwo została podpisana w dniu 27.12.2012r. 
Niewykorzystana w 2012r kwota 99.500,00 zł zostanie zrealizowana do dnia 
30.06.2013r.

3. Kwota 164.538,87 zł dotyczy wykonania robót uzupełniających i dodatkowych 
dotyczących zadania „Budowa nawierzchni i chodników w ulicach Poniatowskiego, 
Boczna, Bagno, Spokojna, Sportowa w Mszczonowie”, zgodnie z umową z dnia 
24.09.2012r. Roboty te dotyczą umowy podstawowej na w/w zadanie zawartej                     
z wykonawcą w dniu 11.08.2011r w oparciu o przeprowadzone i rozstrzygnięte 
postepowanie przetargowe. 

4. Zadanie „Zamknięcie oraz rekultywacja gminnego składowiska odpadów 
komunalnych w miejscowości Marków Świnice” zostało zlecone w drodze przetargu 
poprzez ogłoszenie o zamówieniu w dniu 1.08.2012r. Przetarg został rozstrzygnięty w 
dniu 18.09.2012r. Umowa o wykonawstwo została podpisana w dniu 24.09.2012r. 
Niewykorzystana w 2012r kwota 484.211,67 zł zostanie zrealizowana do dnia 
30.06.2012r.

5. Kwota 54.525,72 zł dotyczy realizacji zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej                      
w Grabcach Józefpolskich” i stanowi sumę następujących elementów tego zadania:
-   roboty uzupełniające to kwota 54.092,98 zł,
- usługa uzupełniająca nadzoru inwestorskiego nad robotami uzupełniającymi to 
kwota 432,74 zł.
Pojęcie robót uzupełniających dotyczących zadania inwestycyjnego wynika z art. 67, 
ust. 1, pkt 6 prawa zamówień publicznych i zostało ujęte zarówno w umowie po 
przeprowadzonym przetargu na roboty podstawowe (umowa podpisana w dniu 
18.02.2011r) jak również w umowie po przeprowadzonym przetargu na  świadczenie 
nadzoru inwestorskiego nad robotami w w/w zadaniu (umowa podpisana w dniu 
18.02.2011r) 
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