UCHWAŁA Nr XXI/177/19
RADY MIASTA ŻYRARDOWA

z dnia 30 grudnia 2019 roku

w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego niezrealizowanych kwot wydatków
niewygasających z upływem roku 2019

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 i 2245) Rada Miasta Żyrardowa uchwala, co następuje

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

z upływem roku budżetowego 2019, stanowiącego 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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Ryąza rdjwirgos

Załącznik

Do Uchwały Nr XXI/177/19
Rady Miasta Żyrardowa

z dnia 30 grudnia 2019r.

Wykaz i plan finansowy niezrealizowanych wydatków niewygasających
z upływem roku 2019

Dział

600

Rozdz.

60016

§

6050

Nazwa

Wykonanie koncepcji
bezkolizyjnego przejścia pod
torami PKP
Razem

Kwota

Termin

wydatków

realizacji

140.000,00

30.06.2020r.

140.000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDOWA

UZASADNIENIE

Do Uchwały Nr XXI/177/19 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 30 grudnia 2019r.
Zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie koncepcji bezkolizyjnego przejścia pod torami

PKP” nie zostanie w bieżącym roku wykonane z powodu niewywiązania się Wykonawcy
z terminu realizacji umowy. Wykonawca czeka na uzyskanie warunków technicznych

dotyczących realizacji powyższej inwestycji.

Zamawiający pisemnie

w dniu

4.12.2019 roku

poinformował

Wykonawcę

o przekroczeniu terminu realizacji przedmiotu umowy, który upłynął w dniu 30.11.2019 roku

oraz o rozpoczęciu naliczania kar umownych. W obecnej chwili Wykonawca oczekuje
na wydanie przez organy administracji publicznej przedmiotowych warunków, ale nie jest

w stanie określić terminu ich otrzymania.

Mając na uwadze powyższe okoliczności powstałe na etapie realizacji inwestycji, a niezależne

od Zamawiającego wnioskujemy o przesunięcie kwoty 140.000,00 zł w środki niewygasające
do realizacji w roku 2020.

Wykonawca

zadania

został

wyłoniony

w

trybie

zapytania

ofertowego.

Umowa

nr ZP.271.1.8.2019 na realizację zadania została zawarta dnia 20 maja 2019r.
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