
UcHwAŁA Nľ LIl374ll7

RADY MIASTA Żynłnnowł
z őnia 28 grudnia Ż0I7 r.

w spľawie ustalenia wykazu i planu finansowego niezľealizowanych kwot wydatków

nĺewygasających z upływem ľoku 20ĺ'7

Na podstawie art. 263 ust. 2 i 3 ustawy z đnia 27 sierpnia 2009 r' o Íinansach

publicznych (Dz. TJ. z2OI7 r. poz.2077) Rada MiastaŻyrardowa uchwala, co następuje:

$1.

Ustala się wykaz i plan ťtnansowy níezrea|izowanych kwot wydatków niewygasających

z upływem ľoku budżetowego 2OI7, stanowiące go załącznik Nľ 1 do niniejszej uchwały.

$2.

Dokonanię wyđatków wynikających z wykazu i planu finansowego winno nastąpió

w niepľzekľ acza|nychterminach, okľeślonychw załączniku Nľ 1 do niniejszej uchwały'

Wykonanie Uchwały powierza się Pľezydentowi Miasta Żyrardowa,

s3.

$4.

Uchwała wchodzi w Życie z dniem podjęcia.
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ZałącznikNr 1

Do Uchwały NrLI8374/l7

Rady Miasta Żyľardowa

z dnia2ľ grudnia 2017 r.

Wykaz i plan Íinansowy niezrealizowanych wydatków niewygasających

z upływem ľoku 2017
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Dział Rozdz. s Nazwa Kwota
wydatków Teľmĺn ľealizacjĺ

600 60016 60s0
Pľzebudowa ul. Bohateľów
Warszawy na odc. od Al.

do ul. Śrođkowei
987.631,37 30.06.2018 r.

600 60016 6050
Przebudowa ul. Chmielnej na
odc. od ul. Jaktorowskiej do ul
Jaśminowej

13.456,43 30.06.2018 r.

600 60016 6050

Pľzygotowanie konce pcji oruz
pľojektu budowlanego
pľzebudowy ciągu ulic:
- ul. Ks. o. Wittenbeľga na odc.
od ul. Ks' S. Konaľskiego do ul.
S. Żeľomskiego
- ul. Szaľych Szeľegów na odc.
od ul. Ks. o Wittenbeľga do ul.
ŁuŻyckiej (wraz z odcinkięm
dľogi gruntowej przy garuŻach)
- ul. Słonecznanaodc. do ul.
Szaľych Szeregów do ul. A

99.000,00 30.03.2018 ľ

RAZEM 1.100.087,80



UZASADNIENIE

do UchwaĘ Nľ LIl374l17 Rady Mĺasta Żyrardowa z dnia 28 gľudnia Ż0l7 r.

1. Pľzebuđowa ul. Bohateľów Waľs zary naodcinku od Al' Partyzantőw do ul. Środkowej.

Wykonawca zađania został wyłoniony w wyniku przepľowađzenia postępowania

o udzielenie zamőwienia publicznego. Umowa na realizację zadania została zawarta dnia

05.06.2017 ľoku.

'W zawiązkll z tym, iŻ prace komisji odbioĺowej związane z budową ul. Bohaterów

Warszawy Íozpoczną się w III dekadzie gľudnia 2017 roku, nie ma możliwości dokonania

ostatecznego odbioľu prac,atym samym płatności zarcalizacjęzadaniaw2017 ľoku. Takie

działanie moŻe nastąpió po końcowym protokole odbioľu w styczniu 2018 ľoku.

Ż. Zadanie inwestycyjne pn' ,,Pľzebudowa ul' Chmielnej na odc' od ul. Jaktoľowskiej

do ul. Jaśminowej''.

Wykonawca zađania został wyłoniony w wyniku pľZepľowadzenia postępowania

o udzielenie zamówienia publicznego w tľybie przetargu nieograniczonego. Umowa

na rcalizację zadanía została zawaľta ďnĺa 23.05.2017 roku. Zađanie składało się z dwóch

etapów' Etapu I _ włączenia ul. Chmielnej do ul. Jaktoľowskiej - dľogi wojewódzkiej

i Etapu II _ przebudowy ul. Chmielnej' Etap'II zostaŁ zręalizowany i rozlíczony, natomiast

Etap I nie został zrealizowany z powodu ptzedłuŻających się procedur (bľak pozwolenia

wodno - pľawnego ) uniemoŻIiwiając pľowadzenie robót w pasie dľogi wojewódzkiej

nr7l9' W tej sytuacji środki niewygasające W wysokości 13.456,43 zł wnioskujemy

o przesunięcie do ĺealizacji w ľoku 2018.

3. ,,Pľzygotowanie koncepcji oruz pľojektu budowlanego pľzebudowy ciągu ulic:

- ul' Ks. o. Wittenbeľga na odc. ođ ul. Ks' S' Konaľskiego do ul. S. Żeromskiego

- ul. Szarych Szeregów na odc. od ul. Ks. o Wittenberga do ul. ŁuŻyckiej (wraz

z odcinkiem dľogi gruntowej przy garażach)

- ul. Słonecznanaodc. do ul. Szaľych Szeľegów do ul' A Stľuga''.

Zadanie realizowane j est na podstawie umowy Nr ZP .21 I .3 .24 .4 .2017 z đnia 29 .08 .2017 ľ .

z wykonawcą, któľy został wyłoniony w wyniku postępowania o udzielenie zamőwienia

publicznego.

W związku z opracowywaniem pľojektu dľogowego dla w/w inwestycji i licznymi

interwencjami mieszkańców i właścicieli lokali użytkowych znajďujących się w obľębie

inwestycji ul. Ks. o. Wittenberga' a także mieszkancamí ulicy Słonecznej w Żyrardowie

zachodzi koniecznośó pľzepľowadzenia konsultacji z mieszkaŕlcami na temat rozwiązan



zapľoponowanych w projękcie dľogowym przedmiotowego ciągu ulic w Żytarđowie,
w szczegő|ności rozwiązania kwestii zapewnienia dostaw zaopaft zenia. Zaproponowane

rozwiązania komunikacyjne są kompľomisem pomiędzy zwiększeniem ilości miejsc

postojowych oraz uporządkowania clągőw pieszych i kołowych użytkowników dróg

a estetyką kwartału objętego inwestycją i obszaľami zieleni miejskiej. DoýczątakŻe zmian

w stałej oryanizacji ľuchu dľogowego związanej z planowaną inwestycją'
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