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 Uzasadnienie do uchwały Nr  XLIV/ 331 / 2021  z dnia 21  grudnia  2021r. 
 

Na podstawie art. 263 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U.  
z 2021r, poz.305 ze zm.) Rada Gminy może ustalić wykaz wydatków budżetowych, które nie 
wygasają z upływem roku budżetowego oraz określić ostateczny termin dokonania każdego 
wydatku ujętego w tym wykazie. Wyszczególnione w załączniku zadania inwestycyjne spełniają 
wymóg art. 263 ust. 3, pkt 1 i 2  Ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2021r, poz.305 ze zm.), 
tj. są to wydatki związane z realizacją umów w sprawie zamówienia publicznego bądź umów 
zawartych w wyniku zakończonego postępowania o udzielenie, w których dokonano wyboru 
wykonawcy 
 
Zgodnie z Zał. Nr 1 do uchwały nie wygasają z upływem roku budżetowego zadania: 
 

1. Budowa sieci wodociągowej w Gminie Jaktorów. 
Opóźnienie w realizacji zadania  wynika z występujących warunków atmosferycznych 

(wysoki poziom wód gruntowych).  
 

 
2. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: "Rozbudowa drogi 

wojewódzkiej nr 719 (ul. Warszawska) na odcinku 340 m wraz z przebudową istniejącego 
chodnika oraz zjazdów na odcinku ok. 800 m w Gminie Jaktorów". 

Opóźnienie w opracowaniu dokumentacji projektowo - kosztorysowej wynika z uwagi 
na przedłużającą się procedurę otrzymania uzgodnień, opinii i zatwierdzeń niezbędnych do 
uzyskania zezwolenia realizacji inwestycji drogowej. 

 
3. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę drogi powiatowej Nr 

1515W ul. Pomorska na terenie Gminy Jaktorów na odcinku od ul. Ułanów w kierunku 
granicy gminy. 

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa została opracowana. Do rozliczenia 
wymagane jest uzyskanie prawomocnej decyzji ZRID, które przewiduje się uzyskać w 2022 
roku. 

 
4. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ciągu pieszo-jezdnego 

wraz ze zjazdami oraz przebudowa niezbędnej infrastruktury w rejonie  
ul. Kolejowej w Jaktorowie przy stacji kolejowej PKP w Jaktorowie. 

Zmiana terminu wykonania tego zadania wynika z przedłużającej się procedury 
uzgodnień ze służbami PKP S.A. 

 
5. Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na wykonanie przebudowy  

i rozbudowy ul. Błotnej w Jaktorowie na odcinku od ul. Ostatniego Tura do  
ul. Łąkowej. 

Opóźnienie w opracowaniu dokumentacji projektowo - kosztorysowej wynika z uwagi 
na zmiany w przepisach prawa budowalnego oraz w związku przedłużającą się procedurę 
otrzymania uzgodnień, opinii i zatwierdzeń niezbędnych do uzyskania zezwolenia realizacji 
inwestycji drogowej. 

 
6. Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na rozbudowę drogi gminnej przez 

wsie Międzyborów, Sade Budy i Stare Budy - I Etap. 
Zmiana terminu realizacji zadania wynika z wydłużenia procedury: zatwierdzenia map 

podziałowych (niezbędnych do opracowania dokumentacji), uzgodnień z mieszkańcami  
i służbami PKP. 
 

7. Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na rozbudowę drogi gminnej ul. 
Wojska Polskiego w m. Chylice - Kolonia w zakresie budowy chodnika dla pieszych. 

Opóźnienie w opracowaniu dokumentacji projektowo - kosztorysowej wynika  
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z przedłużającej się procedury otrzymania uzgodnień, opinii i zatwierdzeń niezbędnych do 
uzyskania zezwolenia realizacji inwestycji drogowej. 
 

8. Przebudowa chodników przy drogach gminnych lokalnych - ul. Mickiewicza  
w m. Międzyborów oraz ul. Okrężna w m. Międzyborów i Bieganów. 

Opóźnienie w realizacji inwestycji wynika z przedłużającej się procedury uzyskania 
zgody na przebudowę linii energetycznej niskiego napięcia w ul. Mickiewicza.  

 
9. Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na rozbudowę drogi gminnej ul. 

Okrężna w Międzyborowie na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 719 do drogi gminnej nr 
150302W ul. Heweliusza. 

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa została opracowana. Do rozliczenia 
wymagane jest uzyskanie prawomocnej decyzji ZRID, które przewiduje się uzyskać w 2022 
roku. 
 

10. Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na wykonanie rozbudowy dróg 
gminnych:  ul: Chopina, ul. Golczyka, ul. Elsnera, ul. Ogińskiego w m. Międzyborów. 
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa jest w trakcie opracowywania. Wykonano mapy 
do celów projektowych. W trakcie przygotowania są mapy podziałowe i wystąpienia  
o uzyskanie opinii i uzgodnień. 
 

11. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę przepustu drogowego na 
rzece Głęboka Struga w m. Stare Budy gm. Jaktorów. 

Opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy spowodowane jest zmianą statusu 
prawnego nieruchomości z terenów otwartych na tereny zamknięte.  

 
12. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę parkingu wraz  

z oświetleniem w m. Jaktorów. 
Opóźnienie w wykonaniu dokumentacji projektowo - kosztorysowej wynika  

z przedłużającej się procedury uzyskania zgody na rozbiórkę istniejących obiektów 
budowlanych znajdujących się na terenie nieruchomości na której zaplanowano budowę 
parkingu. 
 

13. Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na Realizację strategii 
niskoemisyjnej Gminy Jaktorów - budowa nowych energooszczędnych linii oświetlenia dróg 
gminnych w Gminie Jaktorów. 

Zmiana terminu realizacji zadania wynika z uwagi na brak zgód właścicieli działek  
na lokalizację przewodów zasilających, latarń oświetleniowych oraz opóźnienia  
w uzgodnieniach z zakładem energetycznym PGE. 

 
14. Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę obiektów sportowych 

wraz z zapleczem technicznym i infrastrukturą towarzyszącą przy Zespole Szkolno - 
Przedszkolnym w Jaktorowie. 

Opóźnienie w wykonaniu dokumentacji projektowo - kosztorysowej wynika  
z rezygnacji z realizacji zadania przez pierwotnego wykonawcę a co za tym idzie -  
konieczność wyłonienia nowego wykonawcy. Obecnie procedowana jest decyzja celu 
publicznego na ww. zadanie. 
 

 
Mając powyższe na uwadze, zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały. 


