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

z dnia .................... 2018 r.

w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2018.

Na podstawie art. 263 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2017 r., 
poz. 2077 z późn. zm.) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 994 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 2018:

1) wydatki w wysokości 38 000,00 zł w dziale 750 - administracja publiczna, rozdział 75023 - urzędy gmin  na 
zadanie "Wsparcie wdrożenia MOPS, MOSIR, UM" których ostateczny termin realizacji ustala się na dzień 
30 czerwca 2019 r.,

2) wydatki w wysokości 1 066 570,83 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 28 lutego 2019 r.,

2) wydatki w wysokości 50 000,00 zł w dziale 900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 
90002 - gospodarka odpadami, na zadanie "Rekompensata za utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych" których ostateczny termin realizacji ustala się na dzień 31.01.2019 r.,

3) wydatki w wysokości 14 500,00 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, interwencyjne sprzątanie" których ostateczny termin realizacji ustala się na dzień 
31.01.2019 r.,

4) wydatki w wysokości 884 194,74 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 31.03.2019 r.,

5) wydatki w wysokości 131 843,77 zł w dziale 600 - transport i łączność, rozdział 60016 -  drogi publiczne, na 
zadanie " Modernizacja dróg w tym m.in. - projekt i wykonanie miejsc parkingowych poprzecznych do jezdni 
na ulicy Konopnickiej" których ostateczny termin realizacji ustala się na dzień 31 marca 2019 r.,

6) wydatki w wysokości 256 000,00 zł w dziale 600 - transport i łączność, rozdział 60016 -  drogi publiczne, na 
zadanie " Modernizacja dróg w tym m.in. - dokończenie modernizacji ulicy św. Marka " których ostateczny 
termin realizacji ustala się na dzień 31 marca 2019 r.,

7) wydatki w wysokości 36 285,00 zł w dziale 600 - transport i łączność, rozdział 60016 -  drogi publiczne, na 
zadanie „Modernizacja dróg w tym m.in. budowa ul. Rolnej - projekt" których ostateczny termin realizacji 
ustala się na dzień 30 czerwca 2019 r.,

9) wydatki w wysokości 165 348,00 zł w dziale 801 - oświata i wychowanie, rozdział 80101 - szkoły 
podstawowe, na zadanie "Modernizacja obiektów oświatowych" których ostateczny termin realizacji ustala się 
na dzień 30 czerwca 2019 r.,

10) wydatki w wysokości 17 000,00 zł w dziale 801 - oświata i wychowanie, rozdział 80101 - szkoły 
podstawowe, na zadanie "Zakup i montaż hali pneumatycznej na istniejącym boiskiem "Moje boisko ORLIK 
2012" przy Szkole Podstawowej nr 9 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Mielcu" których ostateczny 
termin realizacji ustala się na dzień 30 czerwca 2019 r.,

11) wydatki w wysokości 59 274,93 zł w dziale 852 - pomoc społeczna, rozdział 85295 -  pozostała działalność, 
na zadanie "Modernizacja placu zabaw (MOPS) ul. Pogodna Osiedle Mościska" których ostateczny termin 
realizacji ustala się na dzień 31 maja 2019 r.,

12) wydatki w wysokości 46 740,00 zł w dziale 900 - gospodarki komunalna i ochrona środowiska, rozdział 
90095 -  pozostała działalność, na zadanie "Przygotowanie inwestycji  - budowa drogi gminnej łączącej ul. 
Konfederacką z ul. Kilińskiego" których ostateczny termin realizacji ustala się na dzień 30 czerwca 2019 r.,
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13) wydatki w wysokości 2 460,00 zł w dziale 900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 
90095 - pozostała działalność, na zadanie „Przygotowanie inwestycji - opracowanie dokumentacji projektowej 
budowy ul. na terenach inwestycyjnych Wojsław " których ostateczny termin realizacji ustala się na dzień 
30 czerwca 2019 r.,

14) wydatki w wysokości 44 280,00 zł w dziale 900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 
90095 - pozostała działalność, na zadanie „Przygotowanie inwestycji - budowa drogi bocznej od 
Iwaszkiewicza" których ostateczny termin realizacji ustala się na dzień 30 czerwca 2019 r.,

15) wydatki w wysokości 61 227,69 zł w dziale 900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 
90095 - pozostała działalność, na zadanie „Przygotowanie inwestycji - wykonanie dokumentacji przebudowy 
ul. Warneńczyka wraz z miejscami parkingowymi " których ostateczny termin realizacji ustala się na dzień 
30 czerwca 2019 r.,

16) wydatki w wysokości 356 700,00 zł w dziale 900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 
90095 - pozostała działalność, na zadanie „Przygotowanie inwestycji - opracowanie dokumentacji dla 
przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem tzw. 
mieszkanie +" których ostateczny termin realizacji ustala się na dzień 30 czerwca 2019 r.,

17) wydatki w wysokości 23 370,00 zł w dziale 900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 
90095 - pozostała działalność, na zadanie "Przygotowanie inwestycji - opracowanie dokumentacji projektowej 
na rozbudowę, przebudowę i remont istniejącego budynku Domu Kultury SCK w Mielcu" których ostateczny 
termin realizacji ustala się na dzień 30 czerwca 2019 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

Bogdan Bieniek
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Załącznik do uchwały Nr ....................

Rady Miejskiej w Mielcu

z dnia....................2018 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 

2018  

1 2 3 4 5 6 7
1 750 75023 4170 Wsparcie wdrożenia MOPS, 

MOSIR, UM
30.06.2019 r. 38 000,00

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

28.02.2019 r. 1 066 570,83

3 900 90002 4300 Rekompensata za utrzymanie 
Punktu Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych

31.01.2019 r. 50 000,00

4 900 90003 4300
Zakup usług pozostałych - 
utrzymanie koszy ulicznych, 
likwidacja dzikich wysypisk, 
interwencyjne sprzątanie

31.01.2019 r. 14 500,00

5 900 90003 4300 Utrzymanie letnie i zimowe 
dróg

31.03.2019 r. 884 194,74

Razem: 2 053 265,57
Wydatki majątkowe

Lp. Dział 
 Rozdział § Nazwa wydatku  

Ostateczny 
termin dokonania 

wydatku  

Kwota wydatków 
niewygasających 
z upływem roku 

2018  
1  2  3 4 5 6 7
6 600 60016 6050 Modernizacja dróg w tym 

m.in. - projekt i wykonanie 
miejsc parkingowych 
poprzecznych do jezdni na 
ulicy Konopnickiej

31.03.2019 r. 131 843,77

7 600 60016 6050 Modernizacja dróg w tym 
m.in. - dokończenie 
modernizacji ulicy św. 
Marka 

31.03.2019 r. 256 000,00

8 600 60016 6050 Modernizacja dróg w tym 
m.in. budowa ul. Rolnej - 
projekt

30.06.2019 r. 36 285,00

9 801 80101 6050 Modernizacja jednostek 
oświatowych - 
zagospodarowanie ogrodu 
szkolnego

30.06.2019 r. 165 348,00
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10 801 80101 6050 Zakup i montaż hali 
pneumatycznej na istniejącym 
boiskiem "Moje boisko 
ORLIK 2012" przy Szkole 
Podstawowej nr 
9 z Oddziałami Mistrzostwa 
Sportowego w Mielcu"

30.06.2019 r. 17 000,00

11 852 85295 6050 Modernizacja placu zabaw 
(MOPS) ul. Pogodna Osiedle 
Mościska

31.05.2019 r. 59 274,93

12 900 90095 6050 Przygotowanie inwestycji - 
budowa drogi gminnej 
łączącej ul. Konfederacką 
z ul. Kilińskiego

30.06.2019 r. 46 740,00

13 900 90095 6050 Przygotowanie inwestycji - 
opracowanie dokumentacji 
projektowej budowy ul. na 
terenach inwestycyjnych 
Wojsław

30.06.2019 r. 2 460,00

14 900 90095 6050 Przygotowanie inwestycji - 
budowa drogi bocznej od 
Iwaszkiewicza

30.06.2019 r. 44 280,00

15 900 90095 6050 Przygotowanie inwestycji - 
wykonanie dokumentacji 
przebudowy ul. Warneńczyka 
wraz z miejscami 
parkingowymi 

30.06.2019 r. 61 227,69

16 900 90095 6050 Przygotowanie inwestycji - 
opracowanie dokumentacji 
dla przedsięwzięcia 
polegającego na budowie 
zespołu budynków 
wielorodzinnych wraz 
z zagospodarowaniem tzw. 
mieszkanie +

30.06.2019 r. 356 700,00

17 900 90095 6050 Przygotowanie inwestycji - 
opracowanie dokumentacji 
projektowej na rozbudowę, 
przebudowę i remont 
istniejącego budynku Domu 
Kultury SCK w Mielcu

30.06.2019 r. 22 755,00

Razem: 1 199 914,39
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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 z późn. zm.) 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 2018 r., a ich realizacja wynika z przyjętych przez Gminę Miejską Mielec zobowiązań.

1) Zadanie „Wsparcie wdrożenia MOPS, MOSIR, UM” - dnia 12.12.2018 r. wyłoniono wykonawcę - Paweł
Zdanowicz

2) Zadanie „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenów Gminy Miejskiej Mielec” –
umowa ZP.272.11.2018 z dnia 30.03.208 r.,

3) Zadanie "Rekompensata za utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych" - umowa
GO.032.1.2018 z 15.05.2018 r., 1/GO/1165 z dnia 15.11.2018 r.

4) Zadanie "Zakup usług pozostałych - utrzymanie koszy ulicznych, likwidacja dzikich wysypisk,
interwencyjne sprzątanie" - umowa ZP.272.84.2017 z 28.12.2017 r.,

5) 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.,

6) Zadanie „Modernizacja dróg w tym m.in. - projekt i wykonanie miejsc parkingowych poprzecznych do
jezdni na ulicy Konopnickiej - umowa DTP.54.2018 z 04.12.2018 r.

7)  Zadanie "Modernizacja dróg w tym m.in. - dokończenie modernizacji ulicy św. Marka" - umowa
ZP.272.65.2018 z 11.12.2018 r.

8) Zadanie "Modernizacja dróg w tym m.in. budowa ul. Rolnej - projekt" - umowa IZP.27.2018
z 11.06.2018 r.,

9) Zadanie „Modernizacja jednostek oświatowych - zagospodarowanie ogrodu szkolnego” - …………

10) Zadanie „Zakup i montaż hali pneumatycznej na istniejącym boiskiem "Moje boisko ORLIK 2012" przy
Szkole Podstawowej nr 9 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Mielcu" - umowa IZP.272.64.208
z 27.11.2018 r.

11) Zadanie „Modernizacja placu zabaw (MOPS) ul. Pogodna Osiedle Mościska - umowa
OŚZK.272.69.2018.BR z dnia 04.12.2018 r.

12) Przygotowanie inwestycji - budowa drogi gminnej łączącej ul. Konfederacką z ul. Kilińskiego - umowa
IZP.272.52.2018 z 25.09.2018 r.

13) Zadanie „Przygotowanie inwestycji - opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. na terenach
inwestycyjnych Wojsław” - umowa IZP.272.18.2018 z 21.05.2018 r.

14) Zadanie „Przygotowanie inwestycji - budowa drogi bocznej od Iwaszkiewicza” - umowa
IZP.272.59.2018 z 08.11.2018 r.

15) Zadanie „Przygotowanie inwestycji - wykonanie dokumentacji przebudowy ul. Warneńczyka wraz
z miejscami parkingowymi - umowa IZP.272.62.2018 z dnia 16.11.2018 r.

16) Zadanie „Przygotowanie inwestycji - opracowanie dokumentacji dla przedsięwzięcia polegającego
nadbudowie zespołu budynków wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem tzw. mieszkanie + - umowa
ZP.272.82.2017 z 12.12.2017 r.

17) Zadanie „Przygotowanie inwestycji - opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę, przebudowę
i remont istniejącego budynku Domu Kultury SCK w Mielcu” - umowa IZP.272.63.2018 z 26.11.2018 r.
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