UCHWAŁA Nr XXXIII/275/20

RADY MIASTA ŻYRARDOWA
z dnia 29 grudnia 2020 r.

w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego niezrealizowanych kwot wydatków
niewygasających z upływem roku 2020

Na podstawie art. 263 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Rada Miasta Żyrardowa uchwala,
co następuje

§1.
Ustala się wykaz i plan finansowy niezrealizowanych kwot wydatków niewygasających

z upływem roku budżetowego 2020, stanowiący 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 dochodowego.

§3.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Żyrardowa.

§4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik
do uchwały Nr XXXIII/275/20

Rady Miasta Żyrardowa
z dnia 29 grudnia 2020 r.

Wykaz i plan finansowy niezrealizowanych wydatków niewygasających

z upływem roku 2020

Dział

Rozdz.

Nazwa

§

Kwota

Termin

wydatków

realizacji

142.090,50

30.06.2021 r.

40.000,00

30.06.2021 r.

27.370,00

30.06.2021 r.

Przebudowa ul. Ks. Jerzego

600

60016

6050

Popiełuszki na ode. od ul. Pięknej

do ul. 3 Maja
Opracowanie dokumentacji

projektowo - kosztorysowej

600

60016

6050 na przebudowę ul. Parkingowej
w zakresie wykonania miejsc
postojowych

Adaptacja części pomieszczeń

851

85195

6050

w budynku Szkoły Podstawowej nr 2
celem uruchomienia gabinetu

stomatologicznego

Razem

209.460,50
f
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UZASADNIENIE
Do Uchwały Nr XXXIII/275/20 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 29 grudnia 2020 r.

1. Zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ul. Ks. Jerzego Popiełuszki na ode.

od ul. Pięknej do ul. 3 Maja”
Wykonawca zadania został wyłoniony zgodnie z regulaminem udzielania zamówień

publicznych w Urzędzie Miasta Żyrardowa.

Umowa nr ZP.271.1.17.2020 na realizację zadania została zawarta dnia 10 listopada 2020 r.
Termin wykonania prac wskazany był na 2020 rok.
Wykonawca zadania wystąpił do Zamawiającego z wnioskiem o przesunięcie terminu
realizacji prac. W związku z panującą pandemią COVID - 19 i wynikającymi z tego

trudności związanymi z przebywaniem pracowników na kwarantannie oraz zwolnieniach

lekarskich zadanie nie zostanie wykonane w roku bieżącym. Pandemia spowodowała

również czasowe ograniczenia w dostępności materiałów budowlanych lub wydłużyła czas

oczekiwania na nie.

Mając na uwadze powyższe okoliczności powstałe na etapie realizacji inwestycji,
a niezależne od Wykonawcy konieczne jest przesunięcie kwoty 142.090,50 zł w środki

niewygasające z upływem roku 2020.

2. Zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej

na przebudowę ul. Parkingowej w zakresie wykonania miejsc postojowych”
Wykonawca zadania został wyłoniony w rezultacie przeprowadzenia zapytania ofertowego.
Umowa nr ZP.272.34.2020 na realizację zadania została zawarta dnia 22 października

2020 r. Termin wykonania prac wskazany był na 2020 rok.

Wykonawca zadania wystąpił do Zamawiającego z wnioskiem o przesunięcie terminu
realizacji prac. W związku z panującą pandemią COVJD - 19 i wynikającymi z tego
trudności związanymi z przebywaniem pracowników na kwarantannie oraz zwolnieniach
lekarskich zadanie nie zostanie wykonane w roku bieżącym.

Mając na uwadze powyższe okoliczności powstałe na etapie realizacji inwestycji,
a niezależne od Wykonawcy konieczne jest przesunięcie kwoty 40.000,00 zł w środki

niewygasające z upływem roku 2020.

3. Zadanie inwestycyjne pn. „Adaptacja części pomieszczeń w budynku

Szkoły

Podstawowej nr 2 celem uruchomienia gabinetu stomatologicznego”
Wykonawca zadania został wyłoniony w trybie zapytania ofertowego.
Umowa nr ZP.271.1.17.2020 na realizację zadania została zawarta dnia 18 listopada 2020 r.

Termin wykonania prac wskazany był na 2020 rok.
Wykonawca zadania wystąpił do Zamawiającego z wnioskiem o przesunięcie terminu
realizacji prac. W związku z panującą pandemią COVID - 19 i wynikającymi z tego

trudności związanymi z przebywaniem pracowników na kwarantannie oraz zwolnieniach
lekarskich zadanie nie zostanie wykonane w roku bieżącym. Pandemia spowodowała

również czasowe ograniczenia w dostępności materiałów budowlanych lub wydłużyła czas
oczekiwania na nie.
Mając na uwadze powyższe okoliczności powstałe na etapie realizacji inwestycji,

a niezależne od Wykonawcy konieczne jest przesunięcie kwoty 27.370,00 zł w środki

niewygasające z upływem roku 2020.
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