
RADA 4EJSKA
W MOS1JE

UCHWAŁA NR LIII/374/13
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

zdnia 19 grudnia 2013 r.

w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku
budżetowego oraz ustalenia ostatecznego terminu ich dokonania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 263 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 885 z późn. zm.), Rada Miejska w Mosinie uchwała, co następuje:

1. Ustała się wykaz oraz plan finansowy wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2013:

1) Dział 600 rozdział 60014 6050: współpraca z Powiatem Poznańskim w zakresie inwestycji drogowych
— 105.538,00 zł.

2) Dział 600 rozdział 60016 6050:

a) projekt i budowa chodników w Mosinie: ul. Jasna, Wybickiego, Torowa, Kasprowicza,
Dembowskiego, Sowińskiego, Piaskowa, Kwiatowa, Gałczyński ego, Słoneczna, Ptasia, Podgórna,
Sosnowa, Strzałowa i Skryta, w Dymaczewie Starym: ul. - Bajera, w Radzewicach: ul. Długa,
w Pecnej: ul. Różana, Łąkowa, Główna, w Borkowicach, w Swiątnikach, w Krajkowie, w Mieczewie:
ul. Szeroka, Wiórek: ul. Podleśna, w Rogalinku: ul. Sikorskiego, w Rogalinie: ul. Szkolna,
Baranówko, w Czapurach: ul. Poznańska, Promowa — 43.659,44 zł;

b) projekt przedłużenia tunelu dla pieszych od strony dworca PKP w kierunku wschodnim — 29.850,00 zł.

3) Dział 630 rozdział 63003 * 6050: budowa przystani wodnej w Rogalinku — 14.440,20 zł.

4) Dział 926 rozdział 92601 6057, 6059, 6050 - projektowanie i budowa boisk sportowych w: Krajkowie,
Borkowicach, Nowinkach, Roga] inie, Rogal inku, Mi eczewie, Dymaczewie Starym, Swiątnikach, Pecnej,
Krośnie, Daszewicach, Czapurach — 112.550,74 zł.

2. Określa się nieprzekraczalny termin dokonania wydatków kwot wymienionych w 1, na dzień 30 czerwca
2014 roku.

3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie

Zgodnie Z przepisami art. 263 ustawy zdnia 27 sierpnia 2009 r. ofnansach publicznych (Dz. U. z2013,
poz. 885 z późn. zm.), podjęcie uchwały o wydatkach, których planowane niezrealizowane kwoty nie wygasają
z upływem roku budżetowego oraz ustalenie terminu dokonania każdego wydatku w tym wykazie. należy
do wyłącznej właściwości rady gminy.

- Dział 600 rozdział 60014 6050

Współpraca z Powiatem Poznańskim w zakresie inwestycji drogowych.

W celu realizacji zadań drogowych Gmina Mosina, po uzgodnieniach z Powiatem Poznańskim,
zobowiązała się do zaprojektowania:

- odwodnienia ulicy Poznańskiej w Daszewicach — umowa zawarta 2.08.20 13 r.,

- chodnika z odwodnieniem na ul. Poznańskiej w Czapurach (od figury do granicy z miastem Poznań)
— umowa zawarta 24.09.2013 r.

Wykonanie powyższego zadania ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze
powiatowej nr 2460P i 2461P, na odcinkach przebiegających przez teren gminy Mosina. Realizacja
przedmiotowych zadań jest istotna dla społeczności lokalnej wsi Czapury i Daszewice, a nie jest zadaniem
priorytetowym dla Powiatu Poznańskiego i stąd konieczność współdziałania Gminy Mosina.

- Dział 600 rozdział 60016 6050

LI Projekt i budowa chodników w Mosinie: ul. Jasna, Wybickiego, Torowa, Kasprowicza,
Dembowskiego, Sowińskiego, Piaskowa, Kwiatowa, Gałczyńskiego, Słoneczna, Ptasia, Podgórna,
Sosnowa, Strzałowa i Skryta, w Dymaczewie Starym: ul. Bajera, w Radzewicach: ul. Długa, w Pecnej:
uL Różana, Łąkowa, Główna, w Borkowicach, w Swiątnikach, w Krajkowie, w Czapurach:
ul. Poznańska, Promowa, w Mieczewie: ul. Szeroka, Wiórek: ul. Podleśna, w Rogalinku: ul. Sikorskiego,
w Rogalinie: ul. Szkolna, Baranówko — w wyniku oszczędności poprzetargowych zaistniała możliwość
realizacji budowy kolejnego chodnika, zapisanego w planie wydatków inwestycyjnych. Rozstrzygnięto
procedurę zamówienia publicznego i podpisano umowę na realizację zadania: chodnik ul. Promowa
w Czapurach — umowa zawarta 27.11.2013 r.

D Projekt przedłużenia tunelu dla pieszych od strony dworca PKP w kierunku wschodnim. Temat
dotyczy wykonania projektu przedłużenia, planowanego przez PKP, wybudowania tunelu na peron tylko
z jednej strony (od strony zachodniej), na drugą stronę (wschodnią) — umowa zawarta 27.11.2013 r.

- Dział 630 rozdział 63003 6050

Budowa przystani wodnej w Rogalinku - w ramach realizacji procesu projektowego wykonano projekt
techniczny zapleczy socjalnych i zagospodarowania terenu. Z uwagi na wymogi AQUANET w świetle
rozporządzenia RZGW dotyczące streły pośredniej ujęcia wody, w trakcie oddzielnych uzgodnień są obecnie
odrębne części projektu obejmujące projekt techniczny zapleczy socjalnych i zagospodarowania terenu
oraz specjalistyczny projekt wykonania w nurcie rzeki ostróg i wykonania w granicy wałów Warty
przechodzącego przez wał slipu.

- Dział 926 rozdział 92601 6057, 6059, 6050

Projektowanie i budowa boisk sportowych w: Krajkowie, Borkowicach, Nowinkach, Rogalinie,
Rogalinku, Mieczewie, Dymaczewie Starym, Swiątnikach, Pecnej, Krośnie, Daszewicach, Czapurach.

Na realizację zadania dotyczącego budowy boiska w Krajkowie uzyskano dofinansowanie z PROW
2007-2013. Ogłoszono dwa przetargi nieograniczone, które nie dały rozstrzygnięcia. Dopiero trzeci przetarg
wyłonił wykonawcę. Umowa podpisana została 3.12.2013 r.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.
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