UCHWAŁA NR XXVII/249/2016
RADY MIEJSKIEJ W MROCZY
z dnia 30 listopada 2016 r.
w sprawie przyjęcia zobowiązania sfinansowania w latach 2017-2019 zadania polegającego na "Odbiorze
i zagospodarowaniu zmieszanych i zbieranych selektywnie odpadów komunalnych z nieruchomości
zamieszkałych, nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne i
nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych
na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, znajdujących się na
terenie Gminy Mrocza oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Kumunalnych"
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 3 i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t.
Dz. U. z 2016r. poz. 446 ze zm.1)), uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Zobowiązać Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza do zabezpieczenia w budżecie Gminy Mrocza na
lata 2017-2019 dodatkowych środków finansowych niezbędnych do realizacji zadania polegającego na
"Odbiorze i zagospodarowaniu zmieszanych i zbieranych selektywnie odpadów komunalnych z nieruchomości
zamieszkałych, nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne i
nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele
rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, znajdujących się na terenie Gminy
Mrocza oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Kumunalnych" w wysokości 99.319,20 zł brutto, co
stanowi ok. 3,31 % wcześniej zabezpieczonych Uchwałą Nr XXIII/207/2016 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia
26 sierpnia 2016r. środków finansowych w wysokości 3.000.000,00 zł brutto.
2. Środki finansowe należy zabezpieczyć, z podziałem na poszczególne lata realizacji powyższego zadania:
1) na rok 2017, zabezpieczyć należy kwotę 33.106,40 zł brutto;
2) na rok 2018, zabezpieczyć należy kwotę 33.106,40 zł brutto;
3) na rok 2019, zabezpieczyć należy kwotę 33.106,40 zł brutto.
§ 2. Środki finansowe zabezpiecza się z dochodów własnych Gminy Mrocza uzyskanych w latach 2017 2019.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Mrocza.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na
terenie Gminy Mrocza.
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Uzasadnienie
W dniu 18 listopada 2016r. miało miejsce otwarcie ofert w związku z ogłoszonym przez Burmistrza
Miasta i Gminy Mrocza przetargiem nieograniczonym na zadanie pn. "Odbiór i zagospodarowanie
zmieszanych i zbieranych selektywnie
odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych,
nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne i nieruchomości, na
których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno –
wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku". W dniu 22 listopada 2016r. komisja
przetargowa powołana zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy w Mroczy nr 0050.345.2016 z dnia 04
października 2016r. poddała ocenie złożoną w postępowaniu przetargowym ofertę. W trakcie analizy oferty
okazało się, że złożona oferta spełnia warunki SIWZ ( Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia),
poza najistotniejszym kryterium jakim jest cena. Zamawiający na realizację zadania zabezpieczył w
budżecie środki finansowe w wysokości 3.000.000,00 zł brutto, natomiast złożona oferta opiewa na kwotę
3.099.319,20 zł brutto. Biorąc pod uwagę niedużą rozbieżność cenową pomiędzy zaplanowanymi przez
Zamawiającego środkami, a złożoną ofertą, nie uznaje się za zasadne unieważnienie przetargu i ogłoszenie
nowego, gdyż prawdopodobieństwo uzyskania oferty o niższej cenie jest znikome. W związku z tym, że
oferta przkracza kwotę zaplanowaną w budżecie na lata 2017-2019 na realizację tego zadania, celowe jest
zwiększenie środków finansowych o brakującą kwotę 99.319,20 zł brutto. Po zwiększeniu środków
finansowych o w/w kwotę, zaplanowane środki na zadanie wyniosą 3.099.319,20 zł brutto. Po uchwaleniu
uchwały realizacja zadania zostanie powierzona podmiotowi, który w prowadzonym postępowaniu
przetargowym złożył jako jedyny ofertę.
W przypadku Jednostek Samorządu Terytorialnego zabezpieczenie środków przedkładane jest w
formie uchwały organu stanowiącego. W uchwale intencyjnej konieczne jest wskazanie kwoty
przeznaczonej na realizację przedmiotowego zadania.
Mając powyższe na uwadze zasadne jest podjęcie przez Radę Miejską w Mroczy niniejszej uchwały w
przedmiotowej sprawie.
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