
UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W MIELCU

z dnia .................... 2016 r.

w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2016.

Na podstawie art. 263 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 4 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.)

Rada Miejska w Mielcu
uchwala co następuje:

§ 1. 

1. Ustala się wykaz wydatków zamieszczonych w budżecie Miasta Mielca, które nie wygasają z końcem roku 
budżetowego 2016:

1) wydatki w wysokości 119 519,10 zł w dziale 600 - transport i łączność, rozdział 60004 - lokalny transport 
zbiorowy, na zadanie "System identyfikacji Wizualnej Transportu Zbiorowego i Informacji Komunikacyjnej 
Miasta Mielca" których ostateczny termin realizacji ustala się na dzień 31 stycznia 2017 r.,

2) wydatki w wysokości 843 869,76 zł w dziale 900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 
90002 - gospodarka odpadami, na zadanie "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy 
Miejskiej Mielec" których ostateczny termin realizacji ustala się na dzień 31 stycznia 2017 r.,

3) wydatki w wysokości 865 846,00 zł w dziale 900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 
90095 - pozostała działalność, na zadanie "kompleksowe(zimowe i letnie oczyszczanie i utrzymanie dróg, 
chodników, parkingów i placów na terenie miasta Mielec" których ostateczny termin realizacji ustala się na 
dzień 30 czerwiec 2017 r.,

4) wydatki w wysokości 412 177,99 zł w dziale 600 - transport i łączność, rozdział 60016 - drogi publiczne 
gminne, na zadanie "Przebudowa dróg (w tym m.in.: Gombrowicza, Chałubińskiego, chodnik przy ul. 
Wrzosowej, drogi równoległej do Alei Kwiatkowskiego zlokalizowanej na działkach 1283, 1286)" których 
ostateczny termin realizacji ustala się na dzień 30 czerwiec 2017 r.,

5) wydatki w wysokości 2 998 712,97 zł w dziale 801 - oświata i wychowanie, rozdział 80101 - szkoły 
podstawowe, na zadanie "Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 3 wraz z nadbudową nad 
częścią socjalną" których ostateczny termin realizacji ustala się na dzień 30 czerwca 2017 r.,

6) wydatki w wysokości 81 042,21 zł w dziale 801 - oświata i wychowanie, rozdział 80104 - przedszkola szkoły 
podstawowe, na zadanie "Wymiana wykładziny bezpiecznej na alejkach ogrodowych w PM 13 wraz z 
remontem ogrodzenia" których ostateczny termin realizacji ustala się na dzień 30 czerwca 2017 r.,

7) wydatki w wysokości 191 151,00 zł w dziale 801 - oświata i wychowanie, rozdział 80104 - przedszkola szkoły 
podstawowe, na zadanie "Modernizacja i rozbudowa placu zabaw w Przedszkolu Nr 13 przy ul. Łukasiewicza z 
zastosowaniem maty bezpiecznej" których ostateczny termin realizacji ustala się na dzień 30 czerwca 2017 r.,

8) wydatki w wysokości  248 521,50 zł w dziale 900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 
90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód, "Budowa kanalizacji deszczowej łączącej ulice Benedyktyńską i 
Szarych Szeregów w Mielcu" których ostateczny termin realizacji ustala się na dzień 30 czerwca 2017 r.

9) wydatki w wysokości 813 030,00 zł w dziale 900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 
90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód "Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. 
Kusocińskiego do ul. Nałkowskiej - przejście pod nasypem kolejowym (Etap III)", których ostateczny termin 
realizacji ustala się na dzień 30 czerwca 2017 r.

10) wydatki w wysokości 109 457,70 zł w dziale 900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 
90002 - gospodarka odpadami "Pojemniki podziemne  - wymiana/zakup nowych pojemników", których 
ostateczny termin realizacji ustala się na dzień 30 czerwca 2017 r.

11) wydatki w wysokości 129 776,70 zł w dziale 900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 
90013 - schroniska dla zwierząt, "Roboty budowlano-wykończeniowe na terenie schroniska dla zwierząt przy 
ul. Targowej w tym min.: zagospodarowanie terenu, oświetlenie terenu", których ostateczny termin realizacji 
ustala się na dzień 30 czerwca 2017 r.
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12) wydatki w wysokości 279 500,00 zł w dziale 900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 
90095 - pozostała działalność, "Przygotowanie inwestycji", których ostateczny termin realizacji ustala się na 
dzień 30 czerwca 2017 roku.

13) wydatki w wysokości 193 882,00 zł w dziale 900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 
90095 - pozostała działalność, "Rozbudowa i modernizacja oraz instalacja maty bezpiecznej na placu zabaw na 
Osiedlu Niepodległości obok bloków - Kochanowskiego 5/ Bogusławskiego 6", których ostateczny termin 
realizacji ustala się na dzień 30 kwietnia 2017 r.

14) wydatki w wysokości 195 533,44 zł,  900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 - 
pozostała działalność, "Budowa placu zabaw ze sztuczną nawierzchnią na Miasteczku Młodego Robotnika", 
których ostateczny termin realizacji ustala się na dzień 30 kwietnia 2017 r.

15) wydatki w wysokości 153 786,20 zł, 900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 - 
pozostała działalność, "Rozbudowa placu zabaw w Parku Leśnym "Góra Cyranowska" o tzw. "Muzyczny plac 
zabaw" z matą bezpieczną", których ostateczny termin realizacji ustala się na dzień 30 kwietnia 2017 r.

16) wydatki w wysokości 163 509,07 zł, 900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 - 
pozostała działalność, "Modernizacja placów zabaw w tym: na terenie Dworku Oborskich (doposażenie w 
nowe elementy)", których ostateczny termin realizacji ustala się na dzień  30 kwietnia 2017 r.

17) wydatki w wysokości 40 590,00 zł, 900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 - 
pozostała działalność, "Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji gospodarki wodno-ściekowej dla 
aglomeracji Mielec" których ostateczny termin realizacji ustala się na dzień  30 czerwca 2017 r.

18) wydatki w wysokości 316 110,00 zł, 900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 - 
pozostała działalność, "Czyste powietrze w bezpiecznym mieście (MBO)", których ostateczny termin realizacji 
ustala się na dzień  30 czerwca 2017 r.

19) wydatki w wysokości 148 499,01 zł, 900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 - 
pozostała działalność, "Rozbudowa terenów rekreacyjnych przy ul. Dąbrówki Etap I", których ostateczny 
termin realizacji ustala się na dzień  30 kwietnia 2017 r.

20) wydatki w wysokości 119 211,60 zł, 926 - kultura fizyczna, rozdział 92604 - instytucje kultury fizycznej, 
'Budowa siłowni zewnętrznej na osiedlu Kazimierza Wielkiego na terenie Parku Miejskiego "UFO" których 
ostateczny termin realizacji ustala się na dzień  30 kwietnia 2017 r.

2. Ustala się plan finansowy wydatków, o których mowa w ust 1, w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji 
wydatków z wyodrębnieniem wydatków majątkowych, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. 

Wykonanie uchwały zleca się Prezydentowi Miasta Mielca

§ 3. 

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Gospodarki i Finansów.

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Marian Kokoszka
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Załącznik do Uchwały Nr ....................

Rady Miejskiej w Mielcu

z dnia....................2016 r.

Plan finansowy wydatków, o których mowa w § 1, w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji wydatków 
z wyodrębnieniem wydatków majątkowych

Wydatki bieżące

Lp. Dział Rozdział § Nazwa wydatku

Ostateczny 
termin 

dokonania 
wydatku

Kwota wydatków 
niewygasających 
z upływem roku 

2016

1 2 3 4 5 6 7
1 600 60004 4300 System Identyfikacji Wizualnej 

Transportu Zbiorowego i Informacji 
Komunikacyjnej Miasta Mielca

31.01.2017 r. 119 519,10

2 900 90002 4300 Odbiór i zagospodarowanie odpadów 
komunalnych z terenu Gminy Miejskiej 
Mielec

31.01.2017 r. 843 869,76

3 900 90095 4300 Kompleksowe (zimowe i letnie) 
oczyszczanie i utrzymanie dróg, 
chodników, parkingów i placów na 
terenie miasta Mielec

30.06.2017 r. 865 846,00

Razem: 1 829 234,86
Wydatki majątkowe

Lp. Dział Rozdział § Nazwa wydatku

Ostateczny 
termin 

dokonania 
wydatku

Kwota wydatków 
niewygasających 
z upływem roku 

2016

1 2 3 4 5 6 7
4 600 60016 6050 Przebudowa dróg (w tym m.in.: 

Gombrowicza, Chałubińskiego, 
chodnik przy ul. Wrzosowej, drogi 
równoległej do Alei Kwiatkowskiego 
zlokalizowanej na działkach 1283, 
1286)

30.06.2017 412 177,99

5 801 80101 6050 Budowa sali gimnastycznej przy Szkole 
Podstawowej Nr 3 wraz z nadbudową 
nad częścią socjalną

30.06.2017 2 998 712,97

6 801 80104 6050 Wymiana wykładziny bezpiecznej na 
alejkach ogrodowych w PM 13 wraz z 
remontem ogrodzenia

30.06.2017 81 042,21

7 801 80104 6050 Modernizacja i rozbudowa placu zabaw 
w Przedszkolu Nr 13 przy ul. 
Łukasiewicza z zastosowaniem maty 
bezpiecznej

30.06.2017 191 151,00

8 900 90001 6050 Budowa kanalizacji deszczowej 
łączącej ulice Bendytkyńską i Szarych 
Szeregów w Mielcu

30.06.2017 248 521,50

9 900 90001 6050 Przebudowa sieci kanalizacji 
deszczowej na odcinku od ul. 
Kusocińskiego do ul. Nałkowskiej - 
przejście pod nasypem kolejowym 
(Etap III)

30.06.2017 813 030,00

Id: 1494470A-406F-4369-A03F-FD92D323A1BD. Projekt Strona 1



10 900 90002 6050 Pojemniki podziemne  - 
wymiana/zakup nowych pojemników

30.06.2017 109 457,70

11 900 90013 6050 Roboty budowlano-wykończeniowe na 
terenie schroniska dla zwierząt przy ul. 
Targowej w tym min.: 
zagospodarowanie terenu, oświetlenie 
terenu

30.06.2017 129 776,70

12 900 90095 6050 Przygotowanie inwestycji 30.06.2017 279 500,00
13 900 90095 6050 Rozbudowa i modernizacja oraz 

instalacja maty bezpiecznej na placu 
zabaw na Osiedlu Niepodległości obok 
bloków - Kochanowskiego 5/ 
Bogusławskiego 6

30.04.2017 193 882,18

14 900 90095 6050 Budowa placu zabaw ze sztuczną 
nawierzchnią na Miasteczku Młodego 
Robotnika

30.04.2017 195 533,44

15 900 90095 6050 Rozbudowa placu zabaw w Parku 
Leśnym "Góra Cyranowska" o tzw. 
"Muzyczny plac zabaw" z matą 
bezpieczną

30.04.2017 153 786,20

16 900 90095 6050 Modernizacja placów zabaw w tym: na 
terenie Dworku Oborskich 
(doposażenie w nowe elementy)

30.04.2017 163 509,07

17 900 90095 6050 Opracowanie dokumentacji projektowej 
modernizacji gospodarki wodno-
ściekowej dla aglomeracji Mielec

30.06.2017 40 590,00

18 900 90095 6050 Czyste powietrze w bezpiecznym 
mieście (MBO)

30.06.2017 316 110,00

19 900 90095 6050 Rozbudowa terenów rekreacyjnych 
przy ul. Dąbrówki Etap I

30.04.2017 148 499,01

20 926 92604 6050 Budowa siłowni zewnętrznej na osiedlu 
Kazimierza Wielkiego na terenie Parku 
Miejskiego "UFO"

30.04.2017 119 211,60

Razem: 6 594 491,57
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Uzasadnienie

Na podstawie art 263 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity:
Dz. U. z 2016, poz. 1870) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może ustalić wykaz wydatków,
które nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz określić ostateczny termin dokonania każdego wydatku
ujętego w tym wykazie. Łącznie z wykazem wydatków niewygasających, organ stanowiący ustala plan
finansowy tych wydatków w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji wydatków z wyodrębnieniem wydatków
majątkowych. W uchwale tej ujęto wydatki, które nie zostaną wykonane do końca 2016 r., a ich realizacja
wynika z przyjętych przez Gminę Miejską Mielec zobowiązań.

1)Zadanie „System Identyfikacji Wizualnej Transportu Zbiorowego i Informacji Komunikacyjnej Miasta
Mielca” - umowa ITG-TDG272.12.2016a z 31.03.2016 r.

2)Zadanie „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenów Gminy Miejskiej Mielec” –
umowa ZP.272.4.2015/239/15 z dnia 16.03.2015 r.

3)Zadanie "Kompleksowe (zimowe i letnie) oczyszczanie i utrzymanie dróg, chodników, parkingów i placów
na terenie miasta Mielec" - umowa ZP 272.64.2015 z 17.12.2015 r.

4) Zadanie "Przebudowa dróg (w tym m.in.: Gombrowicza, Chałubińskiego, chodnik przy ul. Wrzosowej,
drogi równoległej do Alei Kwiatkowskiego zlokalizowanej na działkach 1283, 1286) - umowa
ZP.272.71.2016/1019/16 z 21.09.2016 r, umowa DZE-DM.272.109.2016 z 03.10.2016 r.,

5)  Zadanie "'Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 3 wraz z nadbudową nad częścią
socjalną" - umowa ZP.272.44.2015./1117/15/a z 20.10.2015 r., umowa ITG-I.272.73.2016 z 18.11.2016 r.,

6)    Zadanie "'Wymiana wykładziny bezpiecznej na alejkach ogrodowych w PM 13 wraz z remontem
ogrodzenia" umowa 272.69.2016/987/16 z 14.09.2016 r.,

7)  Zadanie "'Modernizacja i rozbudowa placu zabaw w Przedszkolu Nr 13 przy ul. Łukasiewicza z
zastosowaniem maty bezpiecznej" umowa ZP.272.69.2016/987/16 z 14.09.2016 r.,

8)  Zadanie  "Budowa kanalizacji deszczowej łączącej ulice Benedyktyńską i Szarych Szeregów w Mielcu -
umowa ZP.272.89.2016/1371/16 z 16.12.2016 r., umowa DZE-KNKr7.6123.110/2016.MW z 16.11.2016 r.,

9)  Zadanie "'Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. Kusocińskiego do ul. Nałkowskiej -
przejście pod nasypem kolejowym (Etap III) - umowa ZP.272.90.2016/1373/16 z 16.12.2016 r., umowa DZE-
KNKr7.6123/2016.MW z 16.11.2016 r.,

10)  Zadanie "Pojemniki podziemne - wymiana/zakup nowych pojemników" umowa ITG.272.42.2016 z
23.08.2016 r.,

11) Zadanie "Roboty budowlano-wykończeniowe na terenie schroniska dla zwierząt przy ul. Targowej w tym
min.: zagospodarowanie terenu, oświetlenie terenu" - umowa DZE.272.92.2016/a, umowa ITG-I.272.77.2016
r.,

12)  Zadanie "Przygotowanie inwestycji w tym m.in.:

a) opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa drogi dojazdowej na działce nr 1283
obręb 2 Osiedle (droga boczna ul. Przemysłowej) - umowa ZP.60.2016 z 22.08.2016 r.,

b) Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Przedłużenie ulicy Powstańców Warszawy w
Mielcu na odcinku od skrzyżowania z ulica Witosa do skrzyżowania z ulicą Inwestorów" - umowa
ZP.272.12.2016/348/16/a z dnia 15.03.2016 r.,

c) wykonanie dokumentacji odprowadzania wód opadowych wraz z modernizacją ul. Jana Kochanowskiego -
umowa ZP.272.30.2016 z 06.05.2016 r.,

d) opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącego
budynku przeznaczonego na pobyt kotów przy ul. Targowej w Mielcu- umowa ITG-I.272.29.2016 z
29.06.2016 r.,

e) opracowanie dokumentacji projektowej hali z dwoma wewnętrznymi kortami do gry w tenisa ziemnego,
zapleczem socjalno-technicznym na terenie MOSIR - umowa ZP.272.25.2016/491/16 z 25.04.2016 r.,

f)  opracowanie dokumentacji projektowej remontu parteru budynku przy ulicy Wyspiańskiego 3 oraz
Chopina 2 w Mielcu ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby administracyjno-biurowe - umowa ITG-
I.272.19.2016 z 22.06.2016 r.

f) Opracowanie dokumentacji projektowej 4 pętli autobusowych w Mielcu - umowa ZP272.37.2016/632/16 z
23.05.2016 r.
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13)  Zadanie "Rozbudowa i modernizacja oraz instalacja maty bezpiecznej na placu zabaw na Osiedlu
Niepodległości obok bloków - Kochanowskiego 5/ Bogusławskiego 6" - umowa ZP.272.87.2016/1328/16 z
dnia 07.12.2016 r., umowa DZE.272.107.2016 z 25.10.2016 r.,

14)  Zadanie "'Budowa placu zabaw ze sztuczną nawierzchnią na Miasteczku Młodego Robotnika" umowa
ZP.272.80.2016/1187/16 z 27.10.2016 r., umowa DZE.272.107.2016 z 25.10.2016 r.,

15) Zadanie "'Rozbudowa placu zabaw w Parku Leśnym "Góra Cyranowska" o tzw. "Muzyczny plac zabaw"
z matą bezpieczną" - umowa ZP.272.88.2016/1329/16 z 07.12.2016 r., umowa DZE.272.107.2016 z 25.10.2016
r.,

16)  Zadanie "'Modernizacja placów zabaw w tym: na terenie Dworku Oborskich (doposażenie w nowe
elementy) - umowa ZP.272.80.2016/1187/16 z 27.10.2016 r., umowa DZE.272.107.2016 z 25.10.2016 r.,

17)  Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji gospodarki wodno-ściekowej dla aglomeracji
Mielec - umowa ZP.272.14.2015/578/15c z 02.06.2015 r.,

18)  Zadanie "Czyste powietrze w bezpiecznym mieście (MBO)" w dniu 21.12.2016 r. roztrzygnieto przetarg
i wybrano wykonawcę - FAR DATA Sp. z o.o. Spółka Komandytowa z Krakowa

19)  Zadanie "'Rozbudowa terenów rekreacyjnych przy ul. Dąbrówki Etap I" umowa ZP.272.85.2016 z
16.11.2016 r., umowa DZE.272.107.2016 z 25.10.2016 r.,

20)  Zadanie "Budowa siłowni zewnętrznej na osiedlu Kazimierza Wielkiego na terenie Parku Miejskiego
"UFO" - umowa DZE.119a.2016 z 16.11.2016 r., umowa DZE.272.107.2016 z 25.10.2016 r.,
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