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

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

w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2017.

Na podstawie art. 263 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) 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 2017 r. poz. 1875)

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 2017:

1) wydatki w wysokości 869 874,99 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 2018 r.,

2) wydatki w wysokości 12 663,27 zł w dziale 900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 
90003 - oczyszczanie miast i wsi, na zadanie "Zakup usług pozostałych - utrzymanie koszy ulicznych, 
likwidacja dzikich wysypisk, interwencyjnych" których ostateczny termin realizacji ustala się na dzień 
31.01.2018 r.,

3) wydatki w wysokości 895 912,30 zł w dziale 900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 
90003 - oczyszczanie miast i wsi, na zadanie "Utrzymanie letnie i zimowe  dróg" których ostateczny termin 
realizacji ustala się na dzień 31.01.2018 r.,

4) wydatki w wysokości 354 505,70 zł w dziale 600 - transport i łączność, rozdział 60016 -  drogi publiczne, na 
zadanie "Przebudowa dróg w tym m.in.: przebudowa drogi równoległej do Al. Kwiatkowskiego" których 
ostateczny termin realizacji ustala się na dzień 30 czerwca 2018 r.,

5) wydatki w wysokości 1 382 912,04 zł w dziale 700 - gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70095 -  pozostała 
działalność, na zadanie "Budowa budynku socjalnego przy ul. Inwestorów" których ostateczny termin realizacji 
ustala się na dzień 30 czerwca 2018 r.,

6) wydatki w wysokości 104 686,32 zł w dziale 700 - gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70095 -  pozostała 
działalność, na zadanie "Budowa świetlicy przy budynku socjalnym przy ul. Inwestorów" których ostateczny 
termin realizacji ustala się na dzień 30 czerwca 2018 r.,

7) wydatki w wysokości 181 800,82 zł w dziale 710 - działalność usługowa, rozdział 71035 -  cmentarze, na 
zadanie "Cmentarz Komunalny - alejki pomieszczenia socjalne" których ostateczny termin realizacji ustala się 
na dzień 30 czerwca 2018 r.,

8) wydatki w wysokości 23 062,50 zł w dziale 750 - administracja publiczna, rozdział 75023 -  urzędy gmin, na 
zadanie "Modernizacja budynków administracyjnych UM" których ostateczny termin realizacji ustala się na 
dzień 31 marca 2018 r.,

9) wydatki w wysokości 147 304,80 zł w dziale 801 - oświata i wychowanie, rozdział 80104 - przedszkola, na 
zadanie "Modernizacja i remonty przedszkoli wraz z otoczeniem w tym m.in: PM 16" których ostateczny 
termin realizacji ustala się na dzień 30 czerwca 2018 r.,

10) wydatki w wysokości 260 430,00 zł w dziale 801 - oświata i wychowanie, rozdział 80104 - przedszkola, na 
zadanie "Budowa Przedszkola Nr 20" których ostateczny termin realizacji ustala się na dzień 30 czerwca 
2018 r.,

11) wydatki w wysokości 834 522,00 zł w dziale 900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 
90095 - pozostała działalność, na zadanie "'Modernizacja gospodarka wodno- ściekowej w tym: modernizacja 
oczyszczalni ścieków, budowa systemu zaopatrzenia w wodę, budowa kanalizacji rozdzielczej" których 
ostateczny termin realizacji ustala się na dzień 30 czerwca 2018 r.,

12) wydatki w wysokości 41 549,40 zł w dziale 900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 
90095 - pozostała działalność, na zadanie "'Przygotowanie inwestycji - Modernizacja pomieszczeń Straży 
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Miejskiej w budynku administracyjnym przy ul. Żeromskiego 26" których ostateczny termin realizacji ustala 
się na dzień 30 czerwca 2018 r.,

13) wydatki w wysokości 18 327,00 zł w dziale 900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 
90095 - pozostała działalność, na zadanie "'Przygotowanie inwestycji - opracowanie dokumentacji dla zadania 
"Odwodnienie terenu i zagospodarowania ogrodów przedszkolnych przy Przedszkolu Miejskim Nr 8 w Mielcu 
przy ul. Tańskiego 5" których ostateczny termin realizacji ustala się na dzień 30 czerwca 2018 r.,

14) wydatki w wysokości 145 653,66 zł w dziale 900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 
90095 - pozostała działalność, na zadanie "'Przygotowanie inwestycji - Projekt kompleksu osiedlowych boisk 
sportowych na terenach błoni rzochowskich pod kątem stworzenia obszaru służącego rekreacji mieszkańców 
miasta" których ostateczny termin realizacji ustala się na dzień 30 czerwca 2018 r.,

15) wydatki w wysokości 81 180,00 zł w dziale 900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 
90095 - pozostała działalność, na zadanie "'Przygotowanie inwestycji - Projekt budowy kompleksu sportowo-
rekreacyjnego przy ul. Witosa  oraz projekt budowa boiska do piłki nożnej, placu zabaw oraz boiska do 
siatkówki plażowej" których ostateczny termin realizacji ustala się na dzień 30 czerwca 2018 r.,

16) wydatki w wysokości 86 100,00 zł w dziale 900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 
90095 - pozostała działalność, na zadanie "'Przygotowanie inwestycji - Projekt terenów rekreacyjnych - ul. 
Wspólna" których ostateczny termin realizacji ustala się na dzień 30 czerwca 2018 r.,

17) wydatki w wysokości 10 900,00 zł w dziale 900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 
90095 - pozostała działalność, na zadanie "'Przygotowanie inwestycji - Opracowanie koncepcji budowy 
połączenia ul. Wojsławskiej z ul. Korczaka w Mielcu" których ostateczny termin realizacji ustala się na dzień 
30 czerwca 2018 r.,

18) wydatki w wysokości 366 862,00 zł w dziale 900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 
90095 - pozostała działalność, na zadanie "Przebudowa kolektora deszczowego DN 800 w ulicy 
Kusocińskiego, kanalizacja deszczowa ul Kasztanowa" których ostateczny termin realizacji ustala się na dzień 
31marca  2018 r.,

19) wydatki w wysokości 784 797,00 zł w dziale 921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 
92113 - centra kultury i sztuki, na zadanie "Poszerzenie i wzbogacenie oferty kulturalnej dla mieszkańców 
MOF Mielec poprzez rozbudowę i modernizację Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mielcu" których ostateczny 
termin realizacji ustala się na dzień 30 czerwca 2018 r.,

20) wydatki w wysokości 389 713,77 zł w dziale 926 - kultura  fizyczna, rozdział 92604 - instytucje kultury 
fizycznej, na zadanie "Projekt i budowa boiska do piłki nożnej na ul. Chałubińskiego " których ostateczny 
termin realizacji ustala się na dzień 30 czerwca 2018 r.,

21) wydatki w wysokości 2 460,00 zł w dziale 926 - kultura  fizyczna, rozdział 92604 - instytucje kultury 
fizycznej, na zadanie "Budowa Wodnego placu Zabaw" których ostateczny termin realizacji ustala się na dzień 
30 czerwca 2018 r.,

22) wydatki w wysokości 162 471,58 zł w dziale 926 - kultura  fizyczna, rozdział 92604 - instytucje kultury 
fizycznej, na zadanie " Projekt i budowa boiska, podwójnej bryły wspinaczkowej oraz elementów siłowni 
zewnętrznej na terenach bulwarów" których ostateczny termin realizacji ustala się na dzień 30 czerwca 2018 r.,

23) wydatki w wysokości 34 440,00 zł w dziale 926 - kultura  fizyczna, rozdział 92604 - instytucje kultury 
fizycznej, na zadanie "Dokończenie I etapu "Alei Gwiazd Sportu Mieleckiego" przy ulicy Solskiego 1" których 
ostateczny termin realizacji ustala się na dzień 30 czerwca 2018 r.,

24) wydatki w wysokości 50 290,00 zł w dziale 926 - kultura  fizyczna, rozdział 92604 - instytucje kultury 
fizycznej, na zadanie "Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ulicy Witosa na terenie Osiedla 
Wojsław. Etap I: Budowa placu zabaw" których ostateczny termin realizacji ustala się na dzień 30 czerwca 
2018 r.,

25) wydatki w wysokości 200 000,00 zł w dziale 926 - kultura  fizyczna, rozdział 92604 - instytucje kultury 
fizycznej, na zadanie "Adaptacja pomieszczeń garaży MOSiR" których ostateczny termin 30 czerwca 2018 r.

26) wydatki w wysokości 338 949,24 zł w dziale 926 - kultura  fizyczna, rozdział 92604 - instytucje kultury 
fizycznej, na zadanie "Modernizacja obiektów MOSiR" których ostateczny termin 30 czerwca 2018 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
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§ 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....................2017 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 

2017  
1  2  3 4 5 6 7
1 900 90002 4300 Odbiór i zagospodarowanie odpadów 

komunalnych z terenu Gminy 
Miejskiej Mielec

31.01.2018 r. 869 874,99

2 900 90003 4300 Zakup usług pozostałych - utrzymanie 
koszy ulicznych, likwidacja dzikich 
wysypisk, interwencyjne sprzątanie

31.01.2018 r. 12 663,27

3 900 90003 4300 Utrzymanie letnie i zimowe dróg 31.01.2018 r. 895 912,30

Razem: 1 778 450,56
Wydatki majątkowe 

Lp. Dział 
 Rozdział § Nazwa wydatku  

Ostateczny 
termin 

dokonania 
wydatku  

Kwota 
wydatków 

niewygasających 
z upływem roku 

2017  
1  2  3 4 5 6 7
4 600 60016 6050 Przebudowa dróg w tym m.in.: 

przebudowa drogi rownoległej do Al. 
Kwiatkowskiego

30.06.2018 r. 354 505,70

5 700 70095 6050 Budowa budynku socjalnego przy ul. 
Inwestorów

30.06.2018 r. 1 382 912,04

6 700 70095 6050 Budowa świetlicy przy budynku 
socjalnym przy ul. Inwestorów  

30.06.2018 r. 104 686,32

7 710 71035 6050 Cmentarz Komunalny - alejki 
pomieszczenia socjalne

30.06.2018 r. 181 800,82

8 750 75023 6050 Modernizacja budynków 
administracyjnych UM 

31.03.2018 r. 23 062,50

9 801 80104 6050 Modernizacja i remonty przedszkoli 
wraz z otoczeniem w tym m.in.: PM 
16 

30.06.2018 r. 147 304,80

10 801 80104 6050 Budowa Przedszkola Nr 20 30.06.2018 r. 260 430,00

11 900 90095 6050 Modernizacja gospodarka wodno- 
ściekowej w tym: modernizacja 
oczyszczalni sciekow, budowa 
systemu zaopatrzenia w wodę, budowa 
kanalizacji rozdzielczej

30.06.2018 r. 834 522,00

12 900 90095 6050 Przygotowanie inwestycji -
 Modernizacja pomieszczeń Straży 
Miejskiej w budynku 
administracyjnym przy ul. 
Żeromskiego 26

30.06.2018 r. 41 549,40
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13 900 90095 6050 Przygotowanie inwestycji - 
opracowanie dokumentacji dla zadania 
"Odwodnienie terenu 
i zagospodarowania ogrodów 
przedszkolnych przy Przedszkolu 
Miejskim Nr 8 w Mielcu przy ul. 
Tańskiego 5

30.06.2018 r. 18 327,00

14 900 90095 6050 Przygotowanie inwestycji - Projekt 
kompleksu osiedlowych boisk 
sportowych na terenach błoni 
rzochowskich pod kątem stworzenia 
obszaru służącego rekreacji 
mieszkańców miasta

30.06.2018 r. 145 653,66

15 900 90095 6050 Przygotowanie inwestycji - Projekt 
budowy kompleksu sportowo-
rekreacyjnego przy ul. Witosa oraz 
projekt budowa boiska do piłki nożnej, 
placu zabaw oraz boiska do siatkówki 
plażowej

30.06.2018 r. 81 180,00

16 900 90095 6050 Przygotowanie inwestycji - Projekt 
terenów rekreacyjnych - ul. Wspólna

30.06.2018 r. 86 100,00

17 900 90095 6050 Przygotowanie inwestycji - 
Opracowanie koncepcji budowy 
połączenia ul. Wojsławskiej z ul. 
Korczaka w Mielcu

30.06.2018 r. 10 900,00

18 900 90095 6050 Przebudowa kolektora deszczowego 
DN 800 w ulicy Kusocińskiego, 
kanalizacja deszczowa ul Kasztanowa

31.03.2018 r. 366 862,00

19 921 92113 6050 Poszerzenie i wzbogacenie oferty 
kulturalnej dla mieszkańców MOF 
Mielec poprzez rozbudowę 
i modernizację Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Mielcu 

30.06.2018 r. 784 797,00

20 926 92604 6050 Projekt i budowa boiska do piłki 
nożnej na ul. Chałubińskiego 

30.06.2018 r. 389 713,77

21 926 92604 6050 Budowa Wodnego Placu Zabaw 30.06.2018 r. 2 460,00

22 926 92604 6050 Projekt i budowa boiska, podwójnej 
bryły wspinaczkowej oraz elementów 
siłowni zewnętrznej na terenach 
bulwarów

30.06.2018 r. 162 471,58

23 926 92604 6050 Dokończenie I etapu "Alei Gwiazd 
Sportu Mieleckiego " przy ulicy 
Solskiego 1

30.06.2018 r. 34 440,00

24 926 92604 6050 Budowa kompleksu sportowo-
rekreacyjnego przy ulicy Witosa na 
terenie Osiedla Wojsław. Etap I: 
Budowa placu zabaw

30.06.2018 r. 50 290,00

25 926 92604 6050 Adaptacja pomieszczeń garaży 
MOSiR

30.06.2018 r. 200 000,00

26 926 92604 6050 Modernizacja obiektów MOSiR 30.06.2018 r. 338 949,24
Razem: 6 002 917,83
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Uzasadnienie

Na podstawie art 263 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity:
Dz. U. z 2017, poz. 2077) 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 2017 r., a ich realizacja
wynika z przyjętych przez Gminę Miejską Mielec zobowiązań.

1)Zadanie „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenów Gminy Miejskiej Mielec” –
umowa ZP.272.4.2015/239/15 z dnia 16.03.2015 r., aneks do umowy Nr 3/2017 z 28.03.2017 r.,

2) Zadanie "Zakup usług pozostałych - utrzymanie koszy ulicznych, likwidacja dzikich wysypisk,
interwencyjne sprzątanie" - umowa ZP.272.1.2017 z 02.01.2017 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.: przebudowa drogi równoległej do Al. Kwiatkowskiego" - umowa
ZP.272.69/2017/1307/17 z 02.11.2017 r.

5) Zadanie Budowa budynku socjalnego przy ul. Inwestorów" - umowa ZP.272.43.2017 z 24.07.2017 r.

6)  Zadanie "Budowa świetlicy przy budynku socjalnym przy ul. Inwestorów" - umowa ZP.272.43.2017 z
24.07.2017 r.

7) Zadanie "Cmentarz Komunalny - alejki pomieszczenia socjalne" - umowa ZP.273.68.2017 z 31.10.2017 r.,

8) Zadanie "Modernizacja budynków administracyjnych UM" - umowa IOŚ-I.272.59.2017 z 30.10.2017 r.

9) Zadanie "Modernizacja i remonty przedszkoli wraz z otoczeniem w tym m.in: PM 16" - umowa
ZP.272.55.2017 z 05.09.2017 r.,

10) Zadanie "Budowa Przedszkola Nr 20" - umowa ZP.272.34.2017 z 09.06.2017 r.,

11) Zadanie "'Modernizacja gospodarka wodno- ściekowej w tym: modernizacja oczyszczalni ścieków,
budowa systemu zaopatrzenia w wodę, budowa kanalizacji rozdzielczej" umowa ZP.272.62.2017 z 28.09.2017
r., IOŚ-I.272.55.2017 z 04.10.2017 r.

12) Zadanie "'Przygotowanie inwestycji - Modernizacja pomieszczeń Straży Miejskiej w budynku
administracyjnym przy ul. Żeromskiego 26" - umowa I.272.53.2017 z 15.10.2015 r.

13) Zadania "Odwodnienie terenu i zagospodarowania ogrodów przedszkolnych przy Przedszkolu Miejskim
Nr 8 w Mielcu przy ul. Tańskiego 5" -umowa ITG.I.272.50.2017 z 06.10.2017 r.,

14) Zadanie "'Przygotowanie inwestycji - Projekt kompleksu osiedlowych boisk sportowych na terenach
błoni rzochowskich pod kątem stworzenia obszaru służącego rekreacji mieszkańców miasta"- umowa
ZP.272.41.2017 z 13.07.2017 r.,

15) Zadanie "'Przygotowanie inwestycji - Projekt budowy kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul.
Witosa oraz projekt budowa boiska do piłki nożnej, placu zabaw oraz boiska do siatkówki plażowej" - umowa
ZP.272.31.2017 z 18.05.2017 r.,

16) Zadanie "'Przygotowanie inwestycji - Projekt terenów rekreacyjnych - ul. Wspólna" - umowa
ZP.272.24.2017 z 09.05.2017 r.,

17) Zadanie "'Przygotowanie inwestycji - Opracowanie koncepcji budowy połączenia ul. Wojsławskiej z ul.
Korczaka w Mielcu" - umowa ZP.272.70.2017/1308/17 z 03.11.2017 r.

18) Zadanie "Przebudowa kolektora deszczowego DN 800 w ulicy Kusocińskiego, kanalizacja deszczowa ul
Kasztanowa" - umowa ZP.272.39.2017 z 23.06.2017 r., ZP.272.53.2017 z 24.08.2017 r.,

19) Zadanie "Poszerzenie i wzbogacenie oferty kulturalnej dla mieszkańców MOF Mielec poprzez
rozbudowę i modernizację Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mielcu" - dnia .......... rozstrzygnięto przetarg i
wybrano wykonawcę Firma BAUDZIEDZIC

20) Zadanie "Projekt i budowa boiska do piłki nożnej na ul. Chałubińskiego " - umowa ZP.272.55.2017 z
05.09.2017 r.,

21) Zadanie "Budowa Wodnego placu Zabaw" - umowa ZP.272.30.2017 z 19.05.2017 r.
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22) Zadanie "Projekt i budowa boiska, podwójnej bryły wspinaczkowej oraz elementów siłowni zewnętrznej
na terenach bulwarów" - dnia 05.12.2017 r., rozstrzygnięto przetarg i wybrano wykonawcę-F.H.U Huse
Sebastian Hulbój

23 "Dokończenie I etapu "Alei Gwiazd Sportu Mieleckiego" - umowa IOŚ.I.272.48.2017 z 07.09.2017 r.

24 Zadanie"Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ulicy Witosa na terenie Osiedla Wojsław. Etap
I: Budowa placu zabaw" - umowa ZP.272.78.2017 z 27.11.2017 r., ZP.272.32.2017 z 18.05.2017 r.

25 Zadanie "Adaptacja pomieszczeń garaży MOSiR" -- umowa ZP/30E/2017 z 03.11.2017 r., 5'/ZP/2017 z
18.12.2017 r.

26 Zadanie "Modernizacja obiektów MOSiR" - umowa 5/ZP/2017 z 03.11.2017, ZP/30E/2017 z 03.11.2017 r.
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