
UCHWAŁA NR XXX/233/2012
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU

z dnia 19 grudnia 2012 r.

w sprawie ustalenia wydatków budżetu gminy , które w roku 2012 nie wygasają z upływem roku 
budżetowego 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity 
z 2001 roku Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 263 ust.2,3,4,5,6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku 
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn.zm.) uchwala się, co następuje : 

§ 1. Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem 2012 r. oraz ostateczny termin dokonania tych 
wydatków zgodnie z załącznikiem nr 1. 

§ 2. Określa się plan finansowy wydatków niewygasających zgodnie z załącznikiem nr 2 . 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

Adam Kołwzan
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Uzasadnienie

 
Zgodnie z art.263 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 
1240 z późn.zm.) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może ustalić w drodze uchwały wykaz 
wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. W wykazie tym ujmuje się wydatki związane 
z realizacją umów; 
• w sprawie zamówień publicznych 
• które zostaną zawarte w wyniku zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w którym 
dokonano wyboru wykonawcy 
Ostateczny termin dokonania wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, upływa 30 czerwca 
roku następnego. Łącznie z wykazem wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, organ 
stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ustala plan finansowy tych wydatków w podziale na działy 
i rozdziały klasyfikacji wydatków, z wyodrębnieniem wydatków majątkowych 

Wydatki majątkowe i bieżące ujęte w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego dotyczą 
wydatków związanych z realizacją umów, a wykonanie w 2012 roku było nie możliwe między innymi z uwagi na: 
- „wykonanie wjazdu z drogi wojewódzkiej na teren gminy z ulicy Żeromskiego (projekt techniczny oraz budowa) 
„:warunki atmosferyczne (okres zimowy) nie pozwolą wykonawcy ukończyć zadania w 2012 roku 
- „przebudowa drogi i budowa chodnika wraz z odwodnieniem jezdni w m. Goszczanowo” wykonawca 
przygotował projekt budowlany ,nie uzyskał w terminie pozwolenia ZRID ze względu na podział nieruchomości 
Skarbu Państwa – Lasy Państwowe 
- „budowa oświetlenia drogowego w m.Karwin” : nie ma możliwości uzyskania pozwolenia na budowę punktu 
oświetleniowego w roku 2012 ze względu na procedurę administracyjną oraz długi czas oczekiwania na decyzję 
celu publicznego 
- „uzbrojenie terenu wraz z budową oświetlenia, nawierzchni ulic i chodników w Drezdenku ul. Południowa, 
Armii Krajowej, Okrężna i ulica Willowa etap II (obręb ul. Norwida, zjazdy przy ul. Okrężnej): wykonawca 
zakończył zadanie podstawowe, natomiast robót uzupełniających zwiększających zakres zadania (obręb ul. 
Norwida, zjazdy przy ul. Okrężnej) nie zakończy w roku 2012 ze względu na okres zimowy. 
- „opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy 
Drezdenko „ wykonawca projektu otrzymał dopiero opinię Zarządu Województwa Lubuskiego z uwagami ,które 
muszą być naniesione . 
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ZAŁĄCZNIK Nr 1 

do Uchwały Nr XXX/233/2012             
Rady Miejskiej w Drezdenku 

z dnia 19 grudnia 2012 r 
 

Wykaz wydatków bieżących i majątkowych niewygasających z upływem roku budżetowego 
Dz. Rozdz. § Treść zadania Kwota Termin 

realizacji 
Jedn. 

realizu-
jąca 

1 2 3 4 5 6 7 

400   Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi ę 
elektryczn ą, gaz i wod ę 
 

2.400,00 30.06.2013 UM 

 40095  Pozostała działalność 2.400,00   

  4300 Zakup usług pozostałych 
• opracowanie projektu założeń do 

planu zaopatrzenia w ciepło, energię 
elektryczną i paliwa gazowe dla 
Gminy Drezdenko  

 

 
 
 
 

2.400,00 

  

600   Transport i łączność 34.500,00   

 60016  Drogi publiczne gminne 9.500,00 30.06.2013 UM 

  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 
budżetowych 
w tym: 

• wykonanie wjazdu z drogi 
wojewódzkiej na teren gminy z ulicy 
Żeromskiego ( projekt techniczny 
oraz budowa )  

 
 
 
 

9.500,00 

  

 60017  Drogi wewnętrzne 25.000,00 30.06.2013 UM 

  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 
budżetowych 
w tym: 

• przebudowa drogi i budowa 
chodnika wraz z odwodnieniem 
jezdni w m. Goszczanowo 

 
 
 
 

         
25.000,00 

  

900   Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska 

114.023,00   

 90015  Oświetlenie ulic, placów i dróg 
 

11.760,00 30.06.2013 UM 

  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 
budżetowych 
w tym: 

• budowa oświetlenia drogowego w 
m.Karwin 

 
 

 
11.760,00 

  

 90095  Pozostała działalność 102.263,00 30.06.2013 UM 

  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 
budżetowych 
w tym: 

• Uzbrojenie terenu wraz z budową 
oświetlenia, nawierzchni ulic i 
chodników w Drezdenku 
ul.Południowa, Armii Krajowej,  
Okrężna i ulica Willowa etap II  
(obręb ul. Norwida, zjazdy przy ul. 
Okrężnej) 

 

 
 
 
 
 
 
 

102.263,00 

  

 

   Razem: 150.923,00   
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ZAŁĄCZNIK Nr 2 
do Uchwały Nr XXX/233/2012   
Rady Miejskiej w Drezdenku 

z dnia  19 grudnia 2012 roku 
 
 

                                     Plan  finansowy wydatków bieżących i majątkowych 

nie wygasających z upływem roku budżetowego 

 
Dz. Rozdz. § Treść zadania Kwota 

1 2 3 4 5 

     

400   Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi ę elektryczn ą, 
gaz i wod ę 
 

2.400,00 

 40095  Pozostała działalność 2.400,00 

  4300 Zakup usług pozostałych 
• opracowanie projekt założeń do planu 

zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i 
paliwa gazowe dla Gminy Drezdenko  

 

 

 

 

2.400,00 

600   Transport i łączność 34.500,00 

 60016  Drogi publiczne gminne 9.500,00 

  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 
w tym: 

• wykonanie wjazdu z drogi wojewódzkiej na 
teren gminy z ul. Żeromskiego (projekt 
techniczny oraz budowa) 

 
 
 
                 

9.500,00 
 

 60017  Drogi wewnętrzne 25.000,00 

  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 
w tym: 

• przebudowa  drogi i budowa chodnika wraz z 
odwodnieniem jezdni w m. Goszczanowo 

 
 
 

25.000,00 
 

900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 114.023,00 

 90015  Oświetlenie ulic, placów i dróg 
 

11.760,00 

  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 
w tym: 

• budowa oświetlenia drogowego w m.Karwin 

 
 

11.760,00 

 90095  Pozostała działalność 102.263,00 

  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 
w tym: 

• Uzbrojenie terenu wraz z budową oświetlenia, 
nawierzchni ulic i chodników w Drezdenku 
ul.Południowa, Armii Krajowej,  Okrężna i ulica 
Willowa etap II  
(obręb ul. Norwida, zjazdy przy ul. Okrężnej) 

 
 
 
 
 
 

102.263,00 

   Razem: 150.923,00 
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