
w sprawie: 

Uchwała Nr XXlll/253/2016 
Rady Miejskiej w Opocznie 
z dnia 29 sierpnia 2016 roku 

zaniechania realizacji inwestycji 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 

poz. 446) oraz art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 

2013 r. poz. 885, poz.938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877 z 

2015r.poz.238,poz.532,poz.1045,poz.1117,poz.1130,poz.1189,poz.1190,poz.1269,poz.1358, 

poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 z 2016 r. poz. 195) Rada Miejska w Opocznie uchwala co 

następuje: 

§ 1. 1. Postanawia się o zaniechaniu realizacji rozpoczętych inwestycji o łącznej wartości 609.405,43 zł 

(słownie złotych: sześćset dziewięć tysięcy czterysta pięć 43/100) uznając je za inwestycje bez efektu 

majątkowego. 

2. Wykaz zaniechanych inwestycji stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Opoczna. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia . 
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Załącznik 

do Uchwały Nr XXlll/253/2016 
Rady Miejskiej w Opocznie 
z dnia 29 sierpnia 2016 roku 

Nazwa zadania 

Budowa boiska sportowego w miejscowości 
Ostrów 

Modernizacja układu komunikacyjnego miasta 
Opoczno 

Kanalizacja sanitarna ul. Piotrkowska 

Budowa peronu kolejowego Opoczno-
Południe 

konto 

080-2-1570 

080-2-2200 

080-2-2370 

080-2-2430 

Wartość zaniechanych inwestycji 

rok rozpoczęcia/rok 
wartość na dzień poniesione wydatki ostatniego poniesionego 

31.07.2016 r wydatku 

19 800,00 
dokumentacja projektowo-

2007/2007 
kosztorysowa - 19.800,00, 

13 463,03 
opracowanie studium 

2008/2008 
wykonalności - 13.463,03 

dokumentacja projektowo-
kosztorysowa - 6.527,00 
ogłoszenie w prasie -

9133,50 106,50 2005/2005 
odszkodowanie za 
poniesione straty za 
przejazd - 2.500,00 

dokumentacja projektowo-
kosztorysowa - 48.800,00 

49181,88 opłata za przyłączenie do 2006/2006 
sieci PKP Energetyka -
381,88 



ogłoszenie - 532,53, 
dokumentacja 
kosztorysowa sieci 
wodociągowej i 
kanalizacyjnej 

Infrastruktura techniczna Opoczyńskiej Strefy 
080-2-2500 112 337,93 

Opoczyńskiej Strefy 
2005/2007 

Przemysłowej Przemysłowej - 78.190,00, 
decyzja - 52, 70, decyzja -
52,70, dokumentacja 
projektowo-kosztorysowa 
dla Opoczyńskiej Strefy 
Przemysłowej - 33.510,00 

mapy do celów 
projektowych - 240,12 

Modernizacja Targowiska Miejskiego 
080-2-2560 11220,12 

dokumentacja projektowo-
2008/2008 

Al.Sportowa i ul.Piotrkowska kosztorysowa węzła 
cieplnego na Targowisku -
10.980,00 



ogłoszenie - 372,77, 
ogłoszenie - 532,53, 
projekt budowlany 
odbudowy zbiornika -
62.500,00, studium 
wykonalności - 8.040,00, 
wykonanie projektu 
budowalnego - 30.000,00, 

Renowacja i odbudowa zalewu w Opocznie 080-2-2690 139 955,58 wykonanie dokumentacji 2005/2009 
projektowo-kosztorysowej 
- 25.000,00, dziennik 
budowy - 6,00, 
uzgodnienia dokumentacji 
- 13.366,54, wykonanie 
ksero map - 110,90, 
wykonanie ksero map -
26,84 

Modernizacja ul. Robotniczej 080-2-2750 6 241,13 przed rokiem 2004 

dokumentacja projektowo-

Budowa boiska w m.Libiszów 080-2-2790 18 867,99 
kosztorysowa - 18.831,99 

2007/2007 
dziennik budowy - 12,00 
dziennik budowy - 24,00 

wykonanie map do 
Mapy do celów weryfikacji rzeczowej 

080-2-2820 26 840,00 
potrzeb analizy budowy 

2007/2007 
kanalizacji sanitarnej Gminy sieci kanalizacyjnych -

26.840,00 

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w 
opracowanie 

Sielcu 
080-2-2980 29 707,00 dokumentacji projektowo- 2009/2009 

kosztorysowej - 29.707,00 



Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej 
080-2-4220 43 438,54 

Gminy Opoczno 

Budowa drogi dojazdowej do drogi serwisowej 
080-2-4520 19 531,24 

przy ul.Przemysłowej 

Modernizacja targowiska Miejskiego 
080-2-4600 39 081,48 

ul.Piotrkowska 66 

wniosek aplikacyjny -
12.200,00 
dokumentacja zakresu 
rzeczowego kanalizacji 
sanitarnej - 18.520,00 
opłata roczna użytkowania 
gruntów Skarbu Państwa -
13,04 
ksero map - 91,50 
Dziennik budowy - 12,00 
dziennik budowy - 12,00 
aktualizacja kosztorysów 
inwestorskich - 2.440,00 
wykonanie specyfikacji 
technicznej - 3.660,00 
aktualizacja kosztorysów 
rozbudowy budynków 4 
zlewni - 5.490,00 

dokumentacja projektowo-
kosztorysowa - 19.520,00 
dziennik budowy - 11,24 

opracowanie 
dokumentacji projektowo-
kosztorysowej - 39.040,00 
dziennik budowy - 41,48 

2009/2010 

2010/2010 

2011/2011 
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Uzasadnienie 

W zawiązku z brakiem kontynuacji zadań wymienionych w załączniku Burmistrz przedstawia Radzie 

Miejskiej wykaz inwestycji do zaniechania w celu realnego i jasnego przedstawienia sytuacji 

majątkowej i finansowej gminy oraz jej wyniku finansowego ( zgodnie z art.4 ust. 1 u or.)- saldo konta 

080 - „środki trwałe w budowie (inwestycje)" powinno być rzetelne, czyli jego wielkość powinna 

ukazywać realną i zgodną ze stanem rzeczywistym wartość przedsięwzięć inwestycyjnych 

prowadzonych przez jednostkę. 

Zgodnie z podjętą uchwałą poniesione koszty ujęte w Załączniku zostaną odpisane z konta 080 pod 

datą decyzji o zaniechaniu realizacji inwestycji (zgodnie z art.20 ust. 1 o o r.). 


