
UCHWAŁA NR XVI/189/2015
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU

z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie ustalenia wydatków budżetu gminy , które w roku 2015 nie wygasają z upływem roku 
budżetowego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  ( t.j.  Dz.U. z 
2015 r.  poz. 1515) oraz art. 263 ust.2,3,4,5,6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. 
Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn.zm.) uchwala się, co następuje :

§ 1. Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem 2015 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 (t.j. Dz. U. z 

2013r., poz. 885 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: 

1) w sprawie zamówień publicznych, 

2) 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 2015 roku było 

niemożliwe między innymi z uwagi na: 

 

-”Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Drezdenko” 

71004§4300 – 2.400,00 zł 

Zgodnie z zawartą umową nr BU.1.2015 z dnia 25 maja 2015 roku wykonawca wykona plan 

zagospodarowania przestrzennego do dnia 26 marca 2016 roku. 

 

-”opracowanie strategii rozwoju Gminy Drezdenko” - 75075§4300 - 22.140,00 zł 

Zgodnie z zawartą umową nr PR.272.1.91.2015 z dnia 27 lipca 2015 roku oraz Aneksem nr 1 z dnia 

27 listopada 2015 roku wykonawca musi pozyskać ocenę oddziaływania na środowisko. 

 

-”Budowa drogi, chodników oraz oświetlenia osiedla przy ul. Okrężnej w Drezdenku” 

60017§6050 – 27.396,00 zł 

Wykonawca nie wykona zadania w terminie ze względu na przedłużoną procedurę administracyjną 

związaną z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego. 

 

-“Budowa kanalizacji sanitarnej – etap II – Drezdenko-Północ” 90001§6050 – 2.000,00 zł 

Nie dostarczono faktury za zajęcie terenu PKP podczas prowadzenia prac budowlanych. 

 

-“Modernizacja i remont oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji Drezdenko” 

90001§6050 – 594.588,00 zł 

Wykonawca nie wykona w całości robót zaplanowanych w roku 2015. 

 

- “Rozbudowa ujęcia wód podziemnych w miejscowości Drezdenko obręb Radowo” 

90001§6050 - 158.500,00 zł 

Ze względu na późno przeprowadzoną procedurę przetargu nieograniczonego wykonawca nie ma  

możliwości wykonania robót budowlanych zaplanowanych w 2015 roku. 

 

“Budowa sali wiejskiej w miejscowości Grotów” - 92109§6050 – 33.380,00 zł 

Na prośbę inwestora zmieniony został zakres projektu budowlanego związany z budową studni do 

zewnętrznego gaszenia pożaru zamiast zbiornika podziemnego. 

 

- “Budowa skateparku w miejscowosci Drezdenko” - 92601§6050 – 22.755,00 zł 

Wykonawca nie wykona w całości projektu budowlanego ze wzgledu na przedłużającą się procedurę 

administracyjną. 
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- “Przebudowa przepustu odwadniającego przy ul. Długiej w Drezdenku” –  

 70005§6050 – 7.848,00 zł 

Wykonawca nie wykona w całości prac remontowo budowlanych ze względu na późno 

przeprowadzoną procedurę przetargową. 

 

-“Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w Goszczanowie” - 92109§6050 – 5.200,00 zł 

Wykonawca nie wykona w całości projektu budowlanego ze względu na przedlużającą się procedurę 

administracyjną. 

 

-“Budowa remizy OSP w Drezdenku” - 75412§6050 – 63.736,00 zł 

Wykonawca nie ukończył robót budowlanych zgodnie z terminem umowy. 
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/189/2015

Rady Miejskiej w Drezdenku

z dnia 30 grudnia 2015 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

600 Transport i łączność 27.396,00
60017 Drogi wewnętrzne 27.396,00 30.06.2016 UM

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
w tym:
· Budowa drogi, chodników oraz oświetlenia 
osiedla przy ul. Okrężnej w Drezdenku 27.396,00

700 Gospodarka mieszkaniowa 7.848,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 7.848,00 30.06.2016 UM

6050 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 
budżetowych
w tym:
· Przebudowa przepustu odwadniającego przy ul. 
Długiej w Drezdenku 7.848,00

710 Działalność usługowa 2.400,00
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 2.400,00 30.06.2016 UM

4300 Zakup usług pozostałych
w tym:
· Opracowanie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla Gminy 
Drezdenko 2.400,00

750 Administracja publiczna 22.140,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 22.140,00 30.06.2016 UM

4300 Zakup usług pozostałych
w tym:
· opracowanie strategii rozwoju Gminy 
Drezdenko 22.140,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 63.736,00

75412 Ochotnicze straże pożarne 63.736,00 30.06.2016 UM
6050 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 

budżetowych
w tym:
· Budowa remizy OSP w Drezdenku 63.736,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 755.088,00
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 755.088,00 30.06.2016 UM

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
w tym:
· Budowa kanalizacji sanitarnej – etap II – Drezdenko 
Północ 2.000,00
· Modernizacja i remont oczyszczalni ścieków na 
terenie aglomeracji Drezdenko 594.588,00
· Rozbudowa ujęcia wód podziemnych w 
miejscowości Drezdenko obręb Radowo 158.500,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 38.580,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 38.580,00 30.06.2016 UM
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Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
w tym:

6050 · Budowa sali wiejskiej w miejscowości Grotów 33.380,00
· Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w 
Goszczanowie 5.200,00

926 Kultura fizyczna 22.755,00
92601 Obiekty sportowe 22.755,00 30.06.2016 UM

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
w tym:
· Budowa skateparku w miejscowosci 
Drezdenko 22.755,00

Razem: 939.943,00
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/189/2015

Rady Miejskiej w Drezdenku

z dnia 30 grudnia 2015 r.

Plan finansowy wydatków bieżących I majątkowych niewygasających z upływem roku budżetowego

Dz. Rozdz. § Treść zadania Kwota
1 2 3 4 5

600 Transport i łączność 27.396,00
60017 Drogi wewnętrzne 27.396,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
w tym:
· Budowa drogi, chodników oraz oświetlenia osiedla przy ul. 
Okrężnej w Drezdenku 27.396,00

700 Gospodarka mieszkaniowa 7.848,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 7.848,00

6050 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
w tym:
· Przebudowa przepustu odwadniającego przy ul. Długiej w 
Drezdenku 7.848,00

710 Działalność usługowa 2.400,00
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 2.400,00

4300 Zakup usług pozostałych
w tym:
· Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla Gminy Drezdenko 2.400,00

750 Administracja publiczna 22.140,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 22.140,00

4300 Zakup usług pozostałych
w tym:
· opracowanie strategii rozwoju Gminy Drezdenko 22.140,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 63.736,00
75412 Ochotnicze straże pożarne 63.736,00

6050 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
w tym:
· Budowa remizy OSP w Drezdenku 63.736,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 755.088,00
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 755.088,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
w tym:
· Budowa kanalizacji sanitarnej – etap II – Drezdenko Północ 2.000,00
· Modernizacja i remont oczyszczalni ścieków na terenie 
aglomeracji Drezdenko 594.588,00
· Rozbudowa ujęcia wód podziemnych w miejscowości 
Drezdenko obręb Radowo 158.500,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 38.580,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 38.580,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
w tym:

6050 · Budowa sali wiejskiej w miejscowości Grotów 33.380,00
· Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w 
Goszczanowie 5.200,00

926 Kultura fizyczna 22.755,00
92601 Obiekty sportowe 22.755,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
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w tym:
· Budowa skateparku w miejscowosci Drezdenko 22.755,00

Razem: 939.943,00
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