
UCHWAŁA NR 240/XXXVII/2017 
RADY POWIATU WRZESIŃSKIEGO 

z dnia 8 listopada 2017 r.

w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 

2017 oraz ustalenia ostatecznego terminu ich wydatkowania

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 

powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) oraz art. 263 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) uchwala się, 
co następuje:

§ 1. Ustala się wykaz wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego, które nie wygasają 

z upływem roku budżetowego 2017, przeznaczonych na:

Zadanie inwestycyjne pn.: "Przebudowa drogi powiatowej 2162P Witkowo

gr. powiatu - Września w m. Września" - wykonanie dokumentacji projektowej,

w kwocie 76.260,00 zł (słownie: siedemdziesiąt sześć tysięcy dwieście sześćdziesiąt 

złotych i zero groszy),

według następującej klasyfikacji budżetowej:

a) dział 600 -  Transport i łączność,

b) rozdział 60014 -  Drogi publiczne powiatowe,

c) § 6050 — wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.

§ 2. Ustala się nieprzekraczalny termin wydatkowania kwoty określonej w § 1 na dzień 

30 czerwca 2018 roku.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wrzesińskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Uzasadnienie do uchwały nr 240/XXXVII/2017 

Rady Powiatu Wrzesińskiego 

z dnia 8 listopada 2017 r.

Konieczność zmiany terminu wykonania zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa 

drogi powiatowej 2162P Witkowo gr. powiatu - Września w ni. Września" - wykonanie 

dokumentacji projektowej, podyktowana jest brakiem możliwości uzyskania aktualnych map 

do celów projektowych, w związku z realizacją dwóch inwestycji, które w znacznym stopniu 

ingerują w pas drogowy i zakres objęty niniejszym zadaniem:

1. budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego przy ul. Szosa Witkowska 

we Wrześni,

2. budowa drogi gminnej w rejonie ul. Szosa Witkowska -  ul. Donaja.

Sporządzenie aktualnych map do celów projektowych będzie możliwe dopiero

po zakończeniu wyżej wymienionych zadań. Inwestor szacuje ich realizację do połowy 

grudnia 2017 roku. Wykonanie projektu budowlanego na mapach nieaktualnych może 

skutkować brakiem uzyskania odpowiedniego pozwolenia na realizację inwestycji lub jego 

unieważnieniem w przypadku ewentualnych protestów lub odwołań.

Kolejną kwestią (zakładając uzyskanie wspomnianego pozwolenia i brak odwołań) 

jest ryzyko wystąpienia komplikacji i utrudnień na etapie przeprowadzania procedury 

przetargowej oraz generowania dodatkowych, nieprzewidzianych kosztów podczas realizacji 

robót budowlanych, w związku z brakiem uwzględnienia aktualnej sytuacji terenowej.

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.


