
RADA MIEJSKA
W MOSNIE

UCHWAŁA NR XXXVI/250/12
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 20 grudnia 2012 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 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 263 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), Rada Miejska w Mosinie uchwała, co następuje:

1. Ustala się wykaz oraz plan finansowy wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2012:

1) Dział 010 rozdział 01010 6050: budowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnych na terenie gminy
Mosina, w tym: Bolesławiec, Borkowice, Dymaczewo Stare, Dymaczewo Nowe, Krosinko, Krosno, Drużyna,
Nowinki, Pecna, Rogalin, Swiątniki, Mieczewo, Radzewice, Zabinko, Rogalinek, Sasinowo, Wiórek, Czapury,
Daszewice, Głuszyna Leśna, budowa przydomowych oczyszczalni i przyłączy kanalizacyjnych - 45 867,60 zł.

2) Dział 600 rozdział 60016 6050:

a) budowa obwodnicy miasta Mosina łączącej część miasta po wschodniej stronie torów kolejowych Poznań -

Wrocław z drogą wojewódzką do Kórnika oraz drogą do szpitala w Puszczykowie, drugi etap Drużyna -

Dymaczewo Nowe — 94 177,50 zł;

b) wykonanie ścieżek rowerowych Dymaczewo Stare - Dymaczewo Nowe, Krosno - Drużyna, dokończenie
budowy ścieżki w Pecnej, w Mosinie, w Mosinie od ul. Nadwarciańskiej w Puszczykowie do mostu
w Rogalinku, Sasinowo - Rogalinek, Wiórek - Sasinowo, Rogalinek - Rogalin, Daszewice, ul. Poznańska -

droga gminia — 22 140,00 zł.

3) Dział 630 rozdział 63003 6057 i 6059: turystyka na terenach chronionych Mikroregionu WPN - budowa
przystani wodnej w Rogalinku — 14 440,20 zł.

4) Dział 801 rozdział 80101 6050: zagospodarowanie terenu boiska szkolnego SP nr I w Mosinie — 254 018,69
zł.

5) Dział 801 rozdział 80104 6050: adaptacja pomieszczeń po mieszkaniu w Pecnej na potrzeby sali
przedszkolnej — 100 458,67 zł.

6) Dział 900 rozdział 90013 6050: projekt i budowa przytuliska — 37 342,31 zł.

2. Określa się nieprzekraczalny termin dokonania wydatków kwot, wymienionych w 1, na dzień 30 czerwca
2013 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 ust. 2, ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157, poz. 1240 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 010 rozdział 01010 6050: budowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnych na terenie gminy
Mosina, w tym: Bolesławiec, Borkowice, Dymaczewo Stare, Dymaczewo Nowe, Krosinko, Krosno, Drużyna,
Nowinki, Pecna, Rogalin, Swiątniki, Mieczewo, Radzewice, Żabinko, Rogalinek, Sasinowo, Wiórek, Czapury,
Daszewice, budowa przydomowych oczyszczalni i przyłączy kanalizacyjnych. W ramach powyższego zadania
wykonywano 14 projektów technicznych. Dotychczas wykonano 8 projektów. Kontynuowane jest
projektowanie instalacji wodociągowych i sanitarnych: 6 zadań. Niezbędnym do zakończenia zadania jest
uzyskanie przez projektantów pozwolenia na budowę. Pozwolenia te zakończą wykonanie zadania i umożliwią
ich rozliczenie.

Dział 600 rozdział 60016 6050.

1) Budowa obwodnicy miasta Mosina łączącej część miasta po wschodniej stronie torów kolejowych Poznań -

Wrocław z drogą wojewódzką do Kórnika oraz drogą do szpitala w Puszczykowie, drugi etap Drużyna -

Dymaczewo Nowe. Przesunięcie wynika z faktu, iż koncepcja jest w trakcie sporządzania: jest na etapie
uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z koniecznością wykonania raportu
o oddziaływaniu na środowisko i jego uzgodnienia z właściwymi organami.

2) Wykonanie ścieżek rowerowych Dymaczewo Stare - Dymaczewo Nowe, Krosno - Drużyna, dokończenie
budowy ścieżki w Pecnej oraz w Mosinie od ul. Nadwarciańskiej w Puszczykowie do mostu w Rogalinku,
Sasmowo - Rogalinek, Wiórek - Sasinowo, Rogalinek - Rogalin, Daszewice ul. Poznańska - droga gminna.
W związku ze zbyt wygórowanymi wymogami WZDW, dotyczącymi sposobu i zakresu robót wzdłuż drogi
wojewódzkiej, podjęta została decyzja o zmianie i przeprojektowaniu przebiegu trasy ścieżki w Dymaczewie
Starym i zaprojektowaniu jej w ulicach Bajera i Szkolnej w Dymaczewie Starym, co wydłuża czas
projektowania.

Dział 630 rozdział 63003 6057 i 6059: turystyka na terenach chronionych Mikroregionu WPN - budowa
przystani wodnej w Rogalinku. W ramach realizacji procesu projektowego wykonano I etap - projekt techniczny
zapleczy socjalnych i zagospodarowania terenu. W trakcie oddzielnych uzgodnień jest II część projektu,
obejmująca specjalistyczny projekt wykonania w nurcie rzeki ostróg oraz wykonania w granicy wałów Warty
oraz przechodzącego przez wał slipu.

Dział 801 rozdział 80101 6050: zagospodarowanie terenu boiska szkolnego SP nr 1 w Mosinie. Umowa
na realizację zadania podpisana została 4.12.2012 r. Rozpoczęto roboty przygotowawcze. Z uwagi na panujące
mrozy, roboty przerwano. Kontynuacja prac będzie możliwa, gdy poprawią się warunki atmosferyczne.

Dział 801 rozdział 80104 6050: adaptacja pomieszczeń po mieszkaniu w Pecnej na potrzeby sali
przedszkolnej. Umowa na realizację zadania podpisana została 15.10.2012 r. Wykonano część robót związanych
z rozbudową obiektu. Z uwagi na panujące mrozy, roboty zewnętrzne przerwano. Kontynuacja prac
zewnętrznych nastąpi, gdy poprawią się warunki atmosferyczne.

Dział 900 rozdział 90013 6050: projekt i budowa przytuliska. W zakresie przygotowawczym jest
wykonanie przyłącza elektrycznego. Umowa na realizację zadania podpisana została 13.08.20 12 r. Realizacja
zadania jest całkowicie w gestii ENEI. Zakończenie zadania nastąpi w momencie wykonania i protokolarnego
odbioru przyłącza.

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