
UCHWAŁA NR XLIV/355/2013
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU

z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie ustalenia wydatków budżetu gminy, które w roku 2013 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 2013r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 263 ust.2,3,4,5,6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach 
publicznych ( t.j. Dz. U. z 2013r., poz 885 z poźn. zm.)uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem 2013 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 w Drezdenku

Adam Kołwzan

Id: 82FC3482-9035-4D6C-96A7-26B3CE64205D. Uchwalony Strona 1



   

 

 

 

 

 

Wykaz wydatków majątkowych niewygasających z upływem roku budżetowego 

 

Dz. Rozdz. § Treść zadania Kwota Termin 

realizacji 

Jedn. 

realizu-

jąca 

1 2 3 4 5 6 7 

010   Rolnictwo i łowiectwo 44.727,00   

 01010  Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna 

wsi 

44.727,00 30.06.2014 UM 

  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 

budżetowych 

w tym: 

 Budowa ujęcia wody-studni w 

miejscowości Trzebicz 

 Budowa ujęcia wody przy Sali 

wiejskiej w miejscowości 

Goszczanowo 

 Budowa wodociągu dla wsi 

Marzenin (projekt techniczny) 

 

 

 

 

16.000,00 

 

 

10.000,00 

 

18.727,00 

  

600   Transport i łączność 294.626,00   

 60016  Drogi publiczne gminne 294.626,00 30.06.2014 UM 

  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 

budżetowych 

w tym: 

 Budowa chodnika przy ul. Kolejowej 

wraz z budową kanalizacji 

deszczowej w miejscowości 

Trzebicz 

 Przebudowa ulic w rejonie Pl. 

Kościelnego, ul. Kościelnej, ul. 

Wiejskiej 

 

 

 

 

 

 

91.136,00 

 

 

203.490,00 

  

700   Gospodarka mieszkaniowa 34.555,00   

 70005  Gospodarka gruntami i nieruchomościami 34.555,00 30.06.2014 UM 

  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 

budżetowych 

w tym: 

 Remont wieży ciśnień w Drezdenku 

 

 

 

34.555,00 

  

921   Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 71.980,00   

 92109  Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 71.980,00 30.06.2014 UM 

   

 

 

6058 

 

6059 

Wydatki inwestycyjne jednostek 

budżetowych 

w tym: 

 Rozbudowa Sali wiejskiej w 

miejscowości Drawiny 

 Rozbudowa Sali wiejskiej w 

miejscowości Drawiny 

 

 

 

 

21.690,00 

 

50.290,00 

  

   Razem: 445.888,00   

 

z dnia 30 grudnia 2013 r.

Rady Miejskiej w Drezdenku

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIV/355/2013

Id: 82FC3482-9035-4D6C-96A7-26B3CE64205D. Uchwalony Strona 2



 

 

 

 

 

 

 

 

Plan  finansowy wydatków majątkowych 

niewygasających z upływem roku budżetowego 

 

 

Dz. Rozdz. § Treść zadania Kwota 

1 2 3 4 5 

010   Rolnictwo i łowiectwo 44.727,00 

 01010  Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 44.727,00 

  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 

w tym: 

 Budowa ujęcia wody-studni w miejscowości 

Trzebicz 

 Budowa ujęcia wody przy Sali wiejskiej w 

miejscowości Goszczanowo 

 Budowa wodociągu dla wsi Marzenin (projekt 

techniczny) 

 

 

 

16.000,00 

 

10.000,00 

 

18.727,00 

600   Transport i łączność 294.626,00 

 60016  Drogi uliczne gminne 294.626,00 

  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 

w tym: 

 Budowa chodnika przy ul. Kolejowej wraz z 

budową kanalizacji deszczowej w miejscowości 

Trzebicz 

 Przebudowa ulic w rejonie Pl. Kościelnego, ul. 

Kościelnej, ul. Wiejskiej 

 

 

 

 

91.136,00 

 

203.490,00 

700   Gospodarka mieszkaniowa 34.555,00 

 70005  Gospodarka gruntami i nieruchomościami 34.555,00 

  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 

w tym: 

 Remont wieży ciśnień w Drezdenku 

 

 

34.555,00 

921   Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 71.980,00 

 92109  Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 71.980,00 

   

 

 

6058 

 

6059 

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 

w tym: 

 Rozbudowa Sali wiejskiej w miejscowości 

Drawiny 

 Rozbudowa Sali wiejskiej w miejscowości 

Drawiny 

 

 

 

21.690,00 

 

50.290,00 

   Razem: 445.888,00 

 

z dnia 30 grudnia 2013 r.

Rady Miejskiej w Drezdenku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIV/355/2013
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Uzasadnienie 

 

 

 

Wydatki majątkowe ujęte w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 

dotyczą wydatków  związanych z realizacją umów, a wykonanie w 2013 roku było niemożliwe 

między innymi z uwagi na : 

 

- Budowa ujęcia wody-studni w miejscowości Trzebicz: wykonawca nie wykonał zadania  

w terminie. Nie jest znana dokładna data zgłoszenia wykonawcy gotowości zadania do odbioru - 

01010/6050 – 16.000,00 zł 

 

- Budowa ujęcia wody przy sali wiejskiej w miejscowości Goszczanowo: wykonawca nie wykonał 

zadania w terminie. Nie jest znana dokładna data zgłoszenia wykonawcy gotowości zadania do 

odbioru - 01010/6050 – 10.000,00 zł 

 

- Budowa wodociągu dla wsi Marzenin (projekt techniczny): wykonawca nie może wykonać 

zadania ponieważ Gmina Drezdenko nie posiada prawa do dysponowania nieruchomością na cele 

budowlane. Planowana przepompownia wody będzie wykonana na nieruchomości, której 

własnością na dzień dzisiejszy jest Skarb Państwa ANR – 01010/6050 – 18.727,00 zł 

 

- Budowa chodnika przy ul. Kolejowej wraz z budową kanalizacji deszczowej w miejscowości 

Trzebicz: wykonawca zadania nie ma możliwości przeprowadzenia robót ziemnych oraz 

nawierzchniowych ze względu na okres zimowy – 60016/6050 – 91.136,00 zł 

 

- Przebudowa ulic w rejonie Pl. Kościelnego, ul. Kościelnej, ul. Wiejskiej: wykonawca zadania nie 

ma możliwości przeprowadzenia robót ziemnych oraz nawierzchniowych ze względu na okres 

zimowy – 60016/6050 – 203.489,33 zł 

 

- Remont wieży ciśnień w Drezdenku: ze względu na zmianę zakresu przygotowania 

dokumentacji projektowej przedłuży się procedura administracyjna związana z uzyskaniem decyzji 

celu publicznego. Inwestor zmienił zakres prac projektowych na własną prośbę – 70005/6050 – 

34.555,00 zł 

 

- Rozbudowa sali wiejskiej w miejscowości Drawiny: wykonawca nie rozpoczął zadania. Inwestor 

nie posiada dokumentów związanych z aneksem do umowy od jednostki zarządzającej 

dofinansowanie: 

92109/6058 – 21.690,00 zł 

92109/6059 – 50.290,00 zł 

Blokuje się środki własne w wysokości 71.980,- zł 

 

Zgodnie z art.263 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U.  

z 2013 roku, 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 
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