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

z dnia .................... 2017 r.

w sprawie zaciągnięcia zobowiązania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9, lit. e) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1875)

Rada Miejska w Mielcu
uchwala, co następuje:

§ 1. 
1. Zaciąga się zobowiązanie na realizację następujących zadań:

1) zadanie inwestycyjne pn. "Przygotowanie inwestycji" do kwoty 576 154,00 zł na 2018 r.,
2) zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja placu zabaw (MOPS) u. Pogodna 2 Osiedle 

Mościska do kwoty 66 200,00 na 2018 r.,
3) zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa placu zabaw na ul. Długiej oraz instalacja 

elementów siłowni zewnętrznej do kwoty 42 620,00 zł na 2018 r.,
4) zadanie inwestycyjne pn. "II etap Budowy skweru z małą architekturą i zielenią niską na 

działce pomiędzy Aleją Niepodległości a budynkiem garaży oraz ulicą Krzywą 
a parkingiem sklepu Biedronki" do kwoty 219 853,00 zł na 2018 r.,

5) zadanie inwestycyjne pn. "III Etap - Zagospodarowanie terenu przy ul. Brekieszów, 
Szafera" do kwoty 65 000,00 zł na 2018 r.,

6) zadanie inwestycyjne pn. "Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ulicy Witosa 
na terenie Osiedla Wojsław. Etap I: Budowa placu zabaw" do kwoty 114 410,00 zł na 
2018 r.,

7) zadanie inwestycyjne pn. "Projekt i budowa boiska, podwójnej bryły wspinaczkowej oraz 
elementów siłowni zewnętrznej na terenach bulwarów" do kwoty 209 925,00 zł na 2018 r.
2. Zobowiązanie określone w ust. 1 zostanie spłacone z dochodów własnych gminy 

z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych w 2018 r.

§ 2. 
Traci moc uchwała Nr XXXVI/367/2017 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 23 sierpnia 2017 r 
w sprawie zaciągnięcia zobowiązania.

§ 3. 
Wykonanie uchwały zleca się Prezydentowi Miasta Mielca.

§ 4. 
Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Gospodarki i Finansów Rady 
Miejskiej w Mielcu.
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§ 5. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marian Kokoszka
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Uzasadnienie

do uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania

Podpisanie umów skutkujących wydatkami w 2018 r. wymaga podjęcia przez Radę
uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązań.

Lp. Nazwa zadania Kwota Uzasadnienie

1. Przygotowanie inwestycji -
opracowanie dokumentacji
projektowej dla przedsięwzięcia
polegającego na budowie
zespołu budynków
wielorodzinnych wraz
z zagospodarowaniem
"mieszkanie +".

430 500,00 Wartość poprzetargowa 430 500,00 zł (uchyla się
uchwałę Nr XXXVI/367/2017 Rady Miejskiej w Mielcu
z dnia 23 sierpnia 2017 r. w której było zaciągnięte
zobowiązanie na kwotę 200 000,00 zł.)

Przygotowanie inwestycji -
Projekt kompleksu osiedlowych
boisk sportowych na terenach
błoni rzochowskich pod kątem
stworzenia obszaru służącego
rekreacji mieszkańców miasta.

145 654,00 W związku ze zmianą ustawy Prawo wodne pojawia się
zapis mówiący o tym, że wszystkie uzyskane decyzje
lokalizacji celu publicznego, które wydano do
30.12.2017 r, a na które nie uzyskano w tym terminie
pozwolenia na budowę, tracą ważność. Ze względu na
umiejscowienie inwestycji w/w ustawa ma zastosowanie
i Wykonawca nie będzie w mocy wszcząć skutecznego
postępowania prowadzącego do wydania pozwolenia na
budowę (w zakresie umowy), gdyż musi uzyskać w/w
decyzję lokalizacji celu publicznego z datą po 01
stycznia 2018 r.

2. Modernizacja placu zabaw
(MOPS), ul. Pogodna Osiedle
Mościska.

66 200,00 Proponowany zakres prac to remont i ponowne
wykorzystanie certyfikowanych urządzeń
zlokalizowanych dotychczas na placu oraz
zdemontowanych uprzednio z placu zabaw przy PM 9.
W założeniu jest również wykorzystanie pochodzących z
terenu w/w przedszkola nawierzchni z płyt SBR. Po
rozmowach udało się zainteresować taką realizacją
producentów urządzeń na place zabaw (ważne głównie
ze względu na serwis używanych urządzeń). Niestety
realizacje może utrudnić okres zimowy, dlatego, w celu
wykorzystania środków zwracamy się o możliwość
zaciągnięcia zobowiązania oraz płatność w roku
przyszłym.

3. Rozbudowa placu zabaw na ul.
Długiej oraz instalacja
elementów siłowni
zewnętrznej.

42 620,00 Dysponujemy projektem placu. Zamierzamy ogłosić
realizacje pierwszego etapu budowy: wykonanie
nawierzchni piaskowej, fragment ciągu
komunikacyjnego i ustawienie urządzeń siłowni. Jest to
zakres dostępny w świetle dostępnych środków. Istnieje
obawa, że niesprzyjające warunki pogodowe
uniemożliwią pełna realizacje przedmiotu postepowania
przed końcem 2017 r, dlatego zwracamy się z prośba o
ewentualną możliwość wydłużenia terminu realizacji i
płatności.

4. II Etap Budowa skweru z
małą architekturą i zielenią
niską na działce pomiędzy
Aleją Niepodległości, a
budynkiem garaży oraz ulicą
Krzywą a parkingiem sklepu
Biedronki.

219 853,00 W wyniku przeprowadzonego postępowania
przetargowego nie uzyskano żadnej oferty (otwarcie
26.10.2017). Nie znaleziono Wykonawcy skłonnego do
podpisania umowy z wolnej ręki ze względu na 75 dni
oczekiwania na część elementów małej architektury.
Wykorzystanie zabezpieczonych środków jest możliwe w
przypadku ponownego ogłoszenia przetargu z
możliwością przesunięcia realizacji i płatności na rok
2018.
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5. III Etap - Zagospodarowanie
terenu przy ul. Brekieszów,
Szafera"

65 000,00 Ogłaszamy postępowanie na dostawę i montaż
przedmiotowych urządzeń, jednak wysondowany termin
dostawy (8-10 tygodni) może zniechęcić Wykonawców.
Jedynym sposobem podpisania umowy może być
możliwość przesunięcia terminu realizacji i płatności na
rok 2018.

6. Budowa kompleksu sportowo-
rekreacyjnego przy ul. Witosa
na terenie osiedla Wojsław.
Etap I: Budowa placu zabaw.

114 410,00 W wyniku przeprowadzonego postępowania
przetargowego nie uzyskano żadnej oferty. W trakcie
rozmów z Wykonawcami pojawiło się
prawdopodobieństwo podpisania umowy w trybie z
wolnej ręki, jednak warunki pogodowe mogą
uniemożliwić prawidłową realizację przedmiotu umowy
(zwłaszcza wymagająca dodatnich temperatur
technologia wykonania nawierzchni chodnika), dlatego
zwracamy się z prośbą o możliwość przesunięcia
terminu realizacji i płatności na rok 2018. Podpisanie
umowy w w/w trybie jest możliwe jedynie przy
zachowaniu warunków tożsamych z wcześniej
ogłaszanym przetargiem.

7. Projekt i budowa boiska,
podwójnej bryły
wspinaczkowej oraz
elementów siłowni
zewnętrznej na terenach
bulwarów"

209 925,00 W wyniku przeprowadzonego postępowania
przetargowego wpłyneły 3 oferty, które są w trakcie
oceny merytorycznej. Z uwagi na okreśolny w
postepowaniu przetargowym termin zamówienia 61 dni
od dnia podpisania umowy zwracamy się z prośba o
możliwość zaciągniecia zobowiazania.
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