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Uchwała Nr
Rady Powiatu Pruszkowskiego
z dnia
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w sprawie wydatków, które nie wygasająz upływem roku budżetowego2018
Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2018 r. poz. 995, 1000, 1349 i 1432) oraz w związku z art. 263 ust. 2 i 5 ustav/y z dnia 27
sierpnia2009 r. o finansachpublicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), Rada Powiatu
Pruszkowskiego uchwala, co następuje:

g 1.

Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
20 18 zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik do niniąszel uchwały.

$ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Pruszkowskiego.

g 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie

do uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiegow sprawie wydatków, które nie
wygasająz upb'wemroku budżetowego
2018.
Zgodnie z art. 263 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r

o finansach

publicznych,organ stanowiącyjednostki samorząduterytorialnegomoże ustalić,

wdrodze uchwały,wykaz wydatków,które nie wygasająz upływem roku
budżetowego oraz określić ostateczny termin dokonania każdego wydatku ujętego
w tym wykazie w następnymroku budżetowym.

W związku brakiem możliwości zakończeniaw terminie realizacji zadaniapn.
,,Budowa kanału deszczowegow pasie jezdni drogi powiatową nr 2841W -ul. Starzyńskiego w Dawidach Bankowych", umowa WLOS/84/2018z dnia 6 listopada
2018 r., w wykazie wydatków, które nie wygasają z upb'wem roku budżetowego 2018,
proponuje się przeznaczyć ]cwotę 1 450 000,00 zł na realizacje ww. zadania w roku
2019
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Załącznik do uchwały
Nr
/
/2018

Rady Powiatu Pruszkowskiego

z dnia

grudnia2018r.

Wykaz wydatków, które nie wygasająz upływem roku budżetowego20 18
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Pruszków, 04 grudnia 201 8 r

Wydział Rud.octu i Finansów
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Wydział Budżetu i Finansów
w mielscu

W uzupełnieniu wniosku o pozostawienie w budżecie Powiatu Pruszkowskiego środków
jako wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018 dla zadania
inwestycgnego pn. ,,Budowaodwodnienia w drogach powiatowych'' informuję, że wykonawca

zwrócił się do nas z prośbąo przedłużenieterminu oraz z infom)azją o braku możliwości
wystawienia faktury w grudniu 20] 8 r. Jest to spowodowane brakiem możliwości rozpoczęcia
robót z powodu przedłużającej się procedury zatwierdzenia objazdu dla komunikacji publicznej
ZTM Warszawa.

W załączeniu pismo wykonawcy
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Zarząd Powiatu Pruszkowskiego
w miejscu

Wydział Inwestycji i Ochrony Srodowiska wnosi o pozostawienie w budżecie Powiatu
Pruszkowskiegoniżej wymienionych środkówjako wydatków, które nie wygasają z upływem
roku budżetowego 201 8 r.

Rozdzial l Paragraf

Jednostka

Zadanie

Umowa

Rodzaj

/

Budowa odwodnienia

Starostwo l w drogach
powiatowych

450 000.00

Wykonanie

Termin

przedmiotowej

realizacji

umowy do
31.12.2017 r.

Srodki do
pozostuvienia

Wlc
2018

z dnia
06.11.2018

08.01.2019

1450 000,00
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Kompleksowa RealizacjaInwestycji
Warszawa,30 1istapada2018 r

INSTAL-lalKA

Zarząd Powiatu Pruszkowskiego
Drzymały30, 05-800Pruszków

Spdka z ograntczaną capo-'nelaalnoscią Sp. K.

Ał. Gen Chruśc;eta 106/4
D0.910 Warszawa

NłP:118 203-8B-Q$ PFGON 142475523

L powiatowej
8

z dnia,6 listopada 2018r.

INSTAL - N.H:IASp. z o.o Sp. komandyto$vaprosi o aneksterminowy do umowy
nr WLOS/84/2018
z dnia 6 listopada 2018r.wydłużający termin realizaqi zadania o 37 dni.

Prośbę naszą motywujemy brakiem możliwości wejścia w pas drogowy
ul. Starzyńskiego, spowodowanego przedłużąącą się procedurą zmiany trasy linii autobusu
w ZTM Warszawa u]. żlelazna 61. Przewidywany czas wprowadzenia na u]. Starzynskiego
nastąpi 20 grudnia 2018r. Jednocześnieproszę o zmianę harmonogramu finansowania
i przesunięcie środków przeznaczonyd\ na realizację przedmiotowej inwestyqi z listopada
i grudnia 2018 roku na styczeń 2019.
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INSTAL-NIKA SP. z o.o.
Spółka Komandytowa
AI. Gen. Chruściela 106 1ok.4

00-910Warszawa

NIP: 1 18-203-88-06
REGON: 142475523

v\rww.instalnika.pl

e-mail: biuro@instalnłka.pl
tel. 691-958-600

