UCHWAŁA NR XXV/163/16
RADY POWIATU PISZ
z dnia 29 grudnia 2016 r.
w sprawie ustalenia kwot wydatków budżetu powiatu, które nie wygasają
wraz z upływem roku budżetowego 2016

Na podstawie art. 263 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1984)
Rada Powiatu Pisz uchwala, co następuje:
§1
Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają wraz z upływem 2016 roku oraz ostateczny
termin dokonania tych wydatków zgodnie z załącznikiem nr 1.
§2
Ustala się plan finansowy wydatków niewygasających zgodnie z załącznikiem nr 2.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo
przyjęty.

Przewodnicząca Rady Powiatu Pisz
Irena Jatkowska

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXV/163/16
Rady Powiatu Pisz
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Wykaz planowanych wydatków budżetowych, które
nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego 2016

L.p.

Wykaz wydatków

1.

Wykonanie audytu oświetleniowego dla szkół i placówek
oświatowych Powiatu Piskiego
Remont drogi powiatowej Nr 4634N od km 0+000 do km
0+146,80 – ulicy Okopowej w Piszu
Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę
wiaduktu wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej Nr
1702N DK Nr 63 – Odoje – Zelki w km 4+916 k/m.
Odoje
Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę
drogi powiatowej Nr 1522N (Karpa) – Turośl – Pisz od
km 31+285 do km 38+285 odcinek skrzyżowanie
(Wiartel) – Pisz
Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę
drogi powiatowej Nr 1680N DK Nr 58 Skarżyn – Sokoły
Jeziorne – Prostki od km 0+000 do km 9+700 wraz z
przebudową mostu w km 1+840 k/m. Pawłocin
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1864N od DW 667 –
Monety – Zdedy od km 0+003,35 do km 1+515
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5.

6.
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Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXV/163/16
Rady Powiatu Pisz
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Plan finansowy wydatków budżetowych
niewygasających wraz z upływem roku budżetowego 2016

z tego:
L.p.
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OŚWIATA I WYCHOWANIE
Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół
4300 Zakup usług pozostałych
RAZEM:

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY
Na koniec roku budżetowego 2016 pozostaną niezrealizowane wydatki budżetu związane z
realizacją umów w sprawie zamówienia publicznego.
Dotyczy to:
− Powiatowego Zarządu Dróg, gdzie:
a) dokumentacja projektowa na remont drogi powiatowej Nr 4634N od km 0+000 do km
0+146,80 – ulicy Okopowej w Piszu została opracowana przez wykonawcę z opóźnieniem 65
dni. Pierwszy przetarg nieograniczony został unieważniony, ponieważ wpłynęła jedna oferta,
która znacznie przewyższała kwotę, którą PZD zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia. Drugi przetarg nieograniczony został ogłoszony z terminem wykonania robót do
15.06.2017 r., ponieważ warunki atmosferyczne nie pozwoliłyby na wykonanie robót w roku
bieżącym.
Realizacja zadania do 30 czerwca 2017 r.
b) w związku z przedłużającym się terminem wydania decyzji środowiskowej przez Regionalną
Dyrekcję Ochrony Środowiska w Olszynie został przedłużony termin opracowania
dokumentacji projektowej na przebudowę wiaduktu wraz z dojazdami w ciągu drogi
powiatowej Nr 1702N DK Nr 63 – Odoje – Zelki w km 4+916 k/m. Odoje do 31 stycznia
2017 r.
Realizacja zadania do 30 czerwca 2017 r.
c) w związku z koniecznością rozgraniczenia pasa drogowego drogi powiatowej Nr 1522N na
odcinku skrzyżowanie (Wiartel) – Pisz został przedłużony termin na opracowanie
dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1522N (Karpa) – Turośl –
Pisz od km 31+285 do km 38+285 odcinek skrzyżowanie (Wiartel) – Pisz do 30 czerwca 2017
r.
Realizacja zadania do 30 czerwca 2017 r.
d) ze względu na brak podkładu geodezyjnego do wykonania mapy sytuacyjno-wysokościowej w
zasobach geodezji, kartografii i katastru w Starostwie Powiatowym w Piszu został
przedłużony termin na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi
powiatowej Nr 1680N DK Nr 58 Skarżyn – Sokoły Jeziorne – Prostki od km 0+000 do km
9+700 wraz z przebudową mostu w km 1+840 k/m. Pawłocin do 30 czerwca 2017 r.
e) przebudowa drogi powiatowej Nr 1864N od DW 667 – Monety – Zdedy od km 0+003,35 do
km 1+515 objęta jest dofinansowaniem z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020 z terminem złożenia wniosku o płatność do 31 stycznia 2017 r.
− Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Placówek w Piszu,
który otrzyma dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Olsztynie na realizację zadania dotyczącego wykonania audytu
oświetleniowego dla szkół i placówek oświatowych Powiatu Piskiego.
Z dniem otrzymania promesy podjęte zostały dwa równoległe działania. Zgodnie z promesą
wnioskodawca zobowiązany został do poprawy wniosku o dofinansowanie oraz dołączenie
oświadczeń. W związku z brakiem wyboru wykonawcy zadania, wniosek został cofnięty do
edycji do chwili dokonania tej czynności. Równocześnie rozpoczęto przygotowanie opisu
zamówienia audytu, który z uwagi na stopień trudności oraz złożoności i problematyki z tym
związanej powinien być poparty wiedzą techniczną i stosownymi przepisami oraz normami.
Konieczne jest zatem zaangażowanie wiedzy specjalistycznej z zakresu energetyki i
oświetlenia. Procedura przetargowa wraz z podpisaniem umowy nastąpi nie później niż do 29
grudnia 2016 r., natomiast całość zadania zostanie wykonana do 31 marca 2017 r.
W związku z zaistniałą sytuacją zgodnie z art. 263 uofp organ stanowiący może ustalić wykaz
wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego, określając ostateczny termin dokonania
wydatków oraz ustalić plan finansowy tych wydatków.

