
UCHWAŁA NR II/21/2018
RADY MIEJSKIEJ W BRZESZCZACH

z dnia 20 grudnia 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały nr INZ/7/2018 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 27 listopada 2018 r. 
w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018

                  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. 
Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn.zm.) oraz art. 263 ust. 2, 3 i 5 ustawy z dnia  27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn.zm.)  Rada Miejska w Brzeszczach uchwala

§ 1. Dokonuje się zmian w uchwale nr INZ/7/2018 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 27 listopada 
2018 r. w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018 w § 1 i § 2, 
które otrzymują brzmienie:

„§ 1. Ustala się wykaz wydatków, po zmianach, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 
2018, plan finansowy oraz termin ostatecznego dokonania tych wydatków jak w załączniku do 
niniejszej uchwały.

§ 2. Ogólna kwota wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018 wynosi                                              
6.287.775,74 zł.  i  przeznaczona jest na wydatki bieżące i majątkowe.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzeszcz.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Brzeszczach

Zbigniew Kolasa
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L.p.
PLAN FINANSOWY

KWOTA 
WYDATKU

OSTATECZNY 
TERMIN 

DOKONANIA 
WYDATKU

1 Dział 600 Transport i łączność 3 773 776,07
1.1 Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe 2 250 000,00

Wydatki majatkowe, w tym: 2 250 000,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 1869K ul.Siedliska w Brzeszczach 
(zad.000000158)

2 250 000,00 30.06.2019

1.2 Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 1 523 776,07
Wydatki majatkowe, w tym: 1 523 776,07

Modernizacja dróg gminnych (zad.000000102) 251 746,60 30.06.2019
OSPR - Budowa ścieżki rowerowej związanej z miejscami pamięci KL 
Auschwitz - Birkenau (zad.000000228)

365 229,47 30.06.2019

OSPR - Przebudowa ul. Lisowce i ul. Obozowej w Brzeszczach  
(zad.000000288)

906 800,00 30.06.2019

2 700 Gospodarka mieszkaniowa 133 050,00
2.1 Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 133 050,00

Wydatki majątkowe, w tym: 133 050,00
Rewitalizacja dworca PKP w Brzeszczach – Jawiszowicach (zad. 
000000241)

108 050,00 30.06.2019

Modernizacja gminnego zasobu mieszkaniowego (zad. 000000094) 25 000,00 30.06.2019
3 710 Działalność usługowa 60 800,00

3.1 Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 60 800,00
Wydatki majątkowe, w tym: 60 800,00

Zmiana Studium  uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Brzeszcze - w granicach administracyjnych 
gminy (zad. 000000107)

60 800,00 30.06.2019

4 Dział 851 Ochrona zdrowia 78 040,00
4.1 Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 78 040,00

Wydatki majatkowe, w tym: 78 040,00
Modernizacja pomieszczeń terapeutycznych (zad.000000096) 78 040,00 30.06.2019

5 Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 242 109,67
5.1 Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1 572 149,10

Wydatki majatkowe, w tym: 1 572 149,10
Budowa kanalizacji sanitarnej i modernizacja oczyszczalni ścieków w 
Gminy Brzeszcze (zad.000000165)

1 572 149,10 30.06.2019

5.2 Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 45 000,00
Wydatki bieżące, w tym: 45 000,00

Wydatki Jednostek Budżetowych - Wydatki związane z realizacją 
zadań statutowych jednostek

45 000,00 30.06.2019

5.3 Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 624 960,57
Wydatki majątkowe, w tym: 624 960,57

B04 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej – poprawa jakości powietrza 
atmosferycznego i klimatu, Termomodernizacja obiektów użyteczności 
publicznej, stanowiących własność Gminy Brzeszcze (zad.000000272)

624 960,57 30.06.2019

OGÓŁEM 6 287 775,74

w tym bieżące 45 000,00
w tym majątkowe 6 242 775,74

WYKAZ WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2018 - PO ZMIANACH

załącznik

do uchwały nr II/21/2018

Rady Miejskiej w Brzeszczach

z dnia 20 grudnia 2018 r.
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UZASADNIENIE

Z uwagi na brak możliwości zrealizowania i zapłaty zadań bieżących i majątkowych do
dnia 31.12.2018 r. zasadnym jest utworzenie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem
roku budżetowego 2018r.

Wydatki dotyczą:
- kwota 2.250.000zł. - zadania Przebudowa drogi powiatowej nr 1869K ul. Siedliska w
Brzeszczach. W związku z koniecznością wykonania aktualizacji dokumentacji projektowej, która
została już zlecona, a wynikającej z wykonania przez Gminę Brzeszcze kanalizacji sanitarnej w
tym rejonie, realizacja zadania nie była możliwa w roku bieżącym,
- kwota 251.746,60zł. - zadania Modernizacja dróg gminnych, po przeprowadzonych przez
Agencję Komunalną Sp. z o.o. robotach kanalizacyjnych, istnieje konieczność odtworzenia
nawierzchni asfaltowych ul. Obrońców Westerplatte oraz Witosa w Jawiszowicach, w związku z
koniecznością opracowania dokumentacji technicznej, zadanie to nie może zostać zakończone do
końca br.
- kwota 365.229,47 zł oraz kwota 906.800zł. - odpowiednio z zadań OSPR - Budowa ścieżki
rowerowej związanej z miejscami pamięci KL Auschwitz-Birkenau i Przebudowa ul. Lisowce i
Obozowej w Brzeszczach. Zadania są współfinansowane z w ramach Oświęcimskiego
Strategicznego Programu Rządowego, brak jest możliwości realizacji zadania w sposób inny niż
przyjęty harmonogram programu OSPR. Gmina wystąpiła o środki niewygasające w Budżecie
Państwa, realizacja wydatków musi nastąpić zgodnie z harmonogramem na 2018 r.,
z wydatkowaniem tych środków do 31.03 w zakresie środków Budżetu Państwa i do 30.06.2019 r.
w zakresie środków własnych.
- kwota 108.050,00zł. - zadania Rewitalizacja dworca PKP w Brzeszczach Jawiszowicach. Zgodnie
z zawartymi umowami termin opracowania dokumentacji projektowej został przesunięty aneksami
na dzień 17.12.2018r.Powodem przesunięcia terminu opracowania dokumentacji projektowej były
przedłużające się procedury uzyskania odstępstwa od warunków technicznych usytuowania
zamierzenia inwestycyjnego w sąsiedztwie linii kolejowej i uzyskania uzgodnień od Zakładu Linii
Kolejowych w Krakowie. Dokumentacja została opracowana, a wniosek o pozwolenie na budowę
został złożony w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu. Obecnie trwa procedura uzyskania
pozwolenia na budowę. W przypadku opóźnienia w uzyskaniu pozwolenia na budowę zostaną
zabezpieczone środki na wypłatę należnego wynagrodzenia w roku przyszłym, termin zapłaty
faktury zgodnie z zawartymi umowami wynosi do 30 dni od daty złożenia faktury w siedzibie
Zamawiającego.
- kwota 25.000,00zł. - zadania Modernizacja zasobu mieszkaniowego. Na skutek pożaru, który
miał miejsce w listopadzie br. mieszkanie komunalne przy ul. Mickiewicza 5/23 w Brzeszczach
wymaga kapitalnego remontu. Pierwotnie posiadane środki finansowe zaplanowane były na remont
mieszkania komunalnego przy ul. Narutowicza 23/14 w Brzeszczach. Jednakże w związku z
zaistniałą sytuacją w celu zapobieżenia dalszej degradacji mieszkania konieczne jest
przeprowadzenie modernizacji w pierwszej kolejności w ww. mieszkaniu.
- kwota 60.800,00zł. - zadania Zmiana studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Brzeszcze w granicach administracyjnych gminy. W ramach zadania Uchwałą Rady
Miejskiej Nr XVII/128/2015 z dnia 26 listopada 2015r. rozpoczęto procedurę przystąpienia do
zmiany studium. W roku 2016 w drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę
opracowania i rozpoczęto procedurę planistyczną w ramach której ogłoszono o przystąpieniu do
opracowania studium, zebrano wnioski od mieszkańców gminy jak również instytucji.
Przeprowadzono analizę złożonych wniosków. W roku 2017 opracowano bilans terenów
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przeznaczonych pod zabudowę zgodnie z art. 10 ust. 5 ustawy o planowaniu i  zagospodarowaniu
przestrzennym. Opracowano projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego i przekazano dokument do uzgodnień i opiniowania. W wyniku uzyskania
negatywnych opinii i uzgodnień projekt został przeredagowany. W roku 2018 uzyskano pozytywne
opinie i uzgodnienia od organów do tego wyznaczonych na mocy ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym. Projekt studium został wyłożony do publicznego wglądu jak
również zebrano złożone do projektu uwagi. W 2018 roku został uchwalony Plan
Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego. Spowodowało to konieczność
przeprowadzenia powtórnych analiz i ponownego uzgadniania projektu studium co wpłynęło na
termin realizacji opracowywanego projektu studium, czego nie można było przewidzieć na etapie
podpisywania umowy o wykonawstwo. Duża ilość złożonych do wyłożonego dokumentu uwag i
możliwość uwzględnienia przynajmniej części z nich może skutkować koniecznością powtórzenia
procedury – wyłożenia do publicznego wglądu projektu studium. Działania te skutkować będą
brakiem możliwości uchwalenia studium w określonym w umowie Nr 16/2016 zawartej w dniu
25.05.2016 r. terminie, co spowoduje konieczność podpisania aneksu do umowy oraz konieczność
przesunięcia płatności poza rok 2018.
- kwota 78.040,00zł. - zadania Modernizacja pomieszczeń terapeutycznych. Zgodnie z zawartymi
umowami termin opracowania dokumentacji projektowej został wyznaczony na dzień 14.12.2018r.,
dokumentacja została opracowana, a wniosek o pozwolenie na budowę został złożony w Starostwie
Powiatowym w Oświęcimiu. Obecnie trwa procedura uzyskania pozwolenia na budowę. W
przypadku opóźnienia w uzyskaniu pozwolenia na budowę zostaną zabezpieczone środki na
wypłatę należnego wynagrodzenia w roku przyszłym, termin zapłaty faktury zgodnie z zawartymi
umowami wynosi do 30 dni od daty złożenia faktury w siedzibie Zamawiającego.
- kwota 1.572.149,10zł. - zadania Budowa kanalizacji sanitarnej i modernizacja oczyszczalni
ścieków w Gminie Brzeszcze. W zakresie przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków i w
związku z przerwaniem robót budowlanych, środki budżetowe nie mogą zostać wydatkowane w
roku bieżącym w ramach zapłaty wykonawcy za roboty wykonane, które będą przedmiotem
inwentaryzacji. W zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej min. w rejonie ul. Siedliska, Nosala,
Ogrodowa, Piekarska, Ofiar Oświęcimia w Brzeszczach, zakończenie robót planowane jest na
17.12.2018r., po czym nastąpi procedura odbiorowa, która może potrwać 14 dni. W związku z
powyższym istnieje ryzyko nie rozliczenia kontraktu w bieżącym roku.
- kwota 45.000,00zł. - wydatków bieżących w zakresie utrzymanie zieleni miejskiej, zezwoleniem
wydanym przez Starostę Oświęcimskiego z dnia 30 listopada 2018 r. Gmina Brzeszcze otrzymała
zgodę na usunięcie 37 drzew rosnących na gruntach gminnych. Gmina posiada również
wcześniejsze zezwolenia na usunięcie drzew, które w całości nie zostały jeszcze zrealizowane,
realizacja niniejszej wycinki drzew nie jest możliwa do wykonania do końca br.
- kwota 624.960,57zł. - zadania B04 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Brzeszcze,
poprawa jakości powietrza atmosferycznego i klimatu, termomodernizacja obiektów użyteczności
publicznej stanowiących własność Gminy Brzeszcze, w zakresie termomodernizacji obiektu Domu
Ludowego w Wilczkowicach oraz obiektu Ochotniczej Straży Pożarnej Brzeszcze. Realizująca ww.
zadania firma od początku realizacji zadania w systemie „zaprojektuj buduj” generowała
opóźnienia w realizacji zadania na etapie realizacji dokumentacji projektowej jak również
wykonawstwa robót. Wystosowano do wykonawcy 7 pism z informacją, że roboty przebiegają z
opóźnieniem do złożonych harmonogramów i związaną z tym odpowiedzialnością finansową, na
co otrzymaliśmy odpowiedź, że termin umowy mija dopiero 10.12.2018r., a firma wywiąże się z
realizowanego zadania w terminie umownym. W dniu 28.11.2018r. odbyła się wizja na obiektach z
udziałem inspektora nadzoru w czasie której stwierdzono brak wykonania robót w budynku OSP
Brzeszcze w zakresie termomodernizacji : 10% docieplenia stropu nad nieogrzewanym poddaszem,
100% modernizacji oświetlenia, oraz robót dodatkowych : brak wykonania instalacji hydrantowej,
instalacji oświetlenia awaryjnego, montażu czujek dymu, natomiast w budynku Domu Ludowego
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w Wilczkowicach nie wykonano w zakresie termomodernizacji: 100% docieplenia stropodachu,
10% docieplenia podłogi na gruncie, 100% robót związanych z wykonaniem daszku nad wejściem
oraz podjazdem dla osób niepełnosprawnych, w zakresie robót dodatkowych: 10% instalacji
hydrantowej, 10% instalacja oświetlenia awaryjnego. Z informacji uzyskanej od Wykonawcy robót
wynika, że ze względu na brak personelu roboty nie zostaną wykonane w terminie umownym. W
ramach środków niewygasających zabezpieczone zostaną również wydatki za pełnienie usługi
inspektora nadzoru, której wartość jest obliczana proporcjonalnie do zaawansowania robót
budowlanych.
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