
UCHWAŁA NR III/16/2014
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU

z dnia 30 grudnia 2014 r.

w sprawie ustalenia wydatków budżetu gminy, które w roku 2014 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 2014 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
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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 

600   Transport i łączność 1.790.111,00   

 60016  Drogi publiczne gminne 985.393,00 30.06.2015 UM 

  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 

budżetowych 

w tym: 

 Budowa chodnika przy ul. Kolejowej 

wraz z odwodnieniem w 

miejscowości Trzebicz 

 Przebudowa drogi gminnej wraz z 

budową odwodnienia oraz budowa 

chodnika w miejscowości Stare 

Bielice 

 Przebudowa drogi w miejscowości 

Drawiny 

 Przebudowa nawierzchni ulicy 

Słonecznej w Drezdenku 

 

 

 

 

 

87.300,00 

 

 

 

398.093,00 

 

150.000,00 

 

350.000,00 

  

 60017  Drogi wewnętrzne 804.718,00 30.06.2015 UM 

  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 

budżetowych 

w tym: 

 Budowa drogi w miejscowości 

Gościm 

 

 

 

 

804.718,00 

  

754   Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa 

 

20.340,00 

  

 75414  Obrona cywilna 20.340,00 30.06.2015 UM 

  6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 

budżetowych 

w tym: 

 Dostawa i montaż syreny 

elektronicznej na budynku Hali 

Sportowo-Rehabilitacyjnej w 

Drezdenku 

 

 

 

 

 

 

20.340,00 

  

801   Oświata i wychowanie 59.040,00   

 80101  Szkoły podstawowe 59.040,00 30.06.2015 UM 

  6050 

 

 

Wydatki inwestycyjne jednostek 

budżetowych 

w tym: 

 Budowa sali gimnastycznej przy 

Szkole Podstawowej w Trzebiczu 

 

 

 

 

59.040,00 

  

900   Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska 

204.980,00   

 90001  Gospodarka ściekowa i ochrona wód 204.980,00 30.06.2015 UM 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/16/2014

Rady Miejskiej w Drezdenku

z dnia 30 grudnia 2014 r.

Id: 87A48ACA-0DDF-4642-8B64-FA39A0887AA2. Uchwalony Strona 2



  6050 

 

 

Wydatki inwestycyjne jednostek 

budżetowych 

w tym: 

 Budowa kanalizacji sanitarnej – etap 

II – Drezdenko Północ 

 Modernizacja i remont oczyszczalni 

ścieków na terenie aglomeracji 

Drezdenko 

 

 

 

 

50.000,00 

 

 

154.980,00 

  

921   Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 53.496,00   

 92109  Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 53.496,00 30.06.2015 UM 

   

 

 

6058 

 

 

 

6059 

Wydatki inwestycyjne jednostek 

budżetowych 

w tym: 

 Remont i wyposażenie sal wiejskich 

na terenie Gminy Drezdenko w 

miejscowości Rąpin, Goszczanowo i 

Goszczanowiec 

 Remont i wyposażenie sal wiejskich 

na terenie Gminy Drezdenko w 

miejscowości Rąpin, Goszczanowo i 

Goszczanowiec 

 

 

 

 

 

 

28.227,00 

 

 

 

25.269,00 

  

   Razem: 2.127.967,00   
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Plan  finansowy wydatków majątkowych 

niewygasających z upływem roku budżetowego 

 

Dz. Rozdz. § Treść zadania Kwota 

1 2 3 4 5 

600   Transport i łączność 1.790.111,00 

 60016  Drogi publiczne gminne 985.393,00 

  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 

w tym: 

 Budowa chodnika przy ul. Kolejowej wraz z 

odwodnieniem w miejscowości Trzebicz 

 Przebudowa drogi gminnej wraz z budową 

odwodnienia oraz budowa chodnika w 

miejscowości Stare Bielice 

 Przebudowa drogi w miejscowości Drawiny 

 Przebudowa nawierzchni ulicy Słonecznej w 

Drezdenku 

 

 

 

87.300,00 

 

 

398.093,00 

150.000,00 

 

350.000,00 

 60017  Drogi wewnętrzne 804.718,00 

  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 

w tym: 

 Budowa drogi w miejscowości Gościm 

 

 

804.718,00 

754   Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 20.340,00 

 75414  Obrona cywilna 20.340,00 

  6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 

budżetowych 

w tym: 

 Dostawa i montaż syreny elektronicznej na 

budynku Hali Sportowo-Rehabilitacyjnej w 

Drezdenku 

 

 

 

 

 

20.340,00 

801   Oświata i wychowanie 59.040,00 

 80101  Szkoły podstawowe 59.040,00 

  6050 

 

 

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 

w tym: 

 Budowa sali gimnastycznej przy Szkole 

Podstawowej w Trzebiczu 

 

 

 

59.040,00 

900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 204.980,00 

 90001  Gospodarka ściekowa i ochrona wód 204.980,00 

  6050 

 

 

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 

w tym: 

 Budowa kanalizacji sanitarnej – etap II – 

Drezdenko Północ 

 Modernizacja i remont oczyszczalni ścieków na 

terenie aglomeracji Drezdenko 

 

 

 

50.000,00 

 

154.980,00 

921   Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 53.496,00 

 92109  Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 53.496,00 

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/16/2014

Rady Miejskiej w Drezdenku

z dnia 30 grudnia 2014 r.
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6058 

 

 

6059 

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 

w tym: 

 Remont i wyposażenie sal wiejskich na terenie 

Gminy Drezdenko w miejscowości Rąpin, 

Goszczanowo i Goszczanowiec 

 Remont i wyposażenie sal wiejskich na terenie 

Gminy Drezdenko w miejscowości Rąpin, 

Goszczanowo i Goszczanowiec 

 

 

 

 

28.227,00 

 

 

25.269,00 

   Razem: 2.127.967,00 
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Uzasadnienie 

 

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. 

 

Wydatki majątkowe ujęte w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 

dotyczą wydatków  związanych z realizacją umów, a wykonanie w 2014 roku było niemożliwe 

między innymi z uwagi na : 

 

- Budowa chodnika przy ul. Kolejowej wraz z odwodnieniem w miejscowości Trzebicz: 

wykonawca nie wykona zadania w terminie ze względu na złe warunki atmosferyczne.-

60016/6050 – 87.300,00 zł 

 

- Przebudowa drogi gminnej wraz z budową odwodnienia oraz budowa chodnika w miejscowości 

Stare Bielice: wykonawca nie wykona robót zaplanowanych w roku 2014 ze względu na złe 

warunki atmosferyczne i problemy z komunikacją mieszkańców w trakcie okresu zimowego-

60016/6050 – 398.093,00 zł 

 

- Przebudowa drogi w miejscowości Drawiny: wykonawca nie wykona w całości robót 

zaplanowanych w roku 2014 ze względu na złe warunki atmosferyczne i problemy z komunikacją 

mieszkańców w trakcie okresu zimowego. Zakres robót z 2014 roku został przesunięty na rok 

2015 zgodnie z umową z wykonawcą - 60016/6050 – 150.000,00 zł 

 

- Przebudowa nawierzchni ulicy Słonecznej w Drezdenku: wykonawca nie wykona w całości 

robót zaplanowanych w roku 2014 ze względu na złe warunki atmosferyczne i problemy z 

komunikacją mieszkańców w trakcie okresu zimowego. Zakres robót z 2014 roku został 

przesunięty na rok 2015 zgodnie z umową z wykonawcą – 60016/6050 – 350.000,00 zł 

 

- Budowa drogi w miejscowości Gościm: wykonawca nie wykona w całości robót zaplanowanych 

w roku 2014 ze względu na przedłużoną procedurę administracyjną związaną z uzyskaniem 

zezwolenia na wycinkę drzew na terenie inwestycji – 60017/6050 – 804.718,00 zł 

 

- Dostawa i montaż syreny elektronicznej na budynku Hali Sportowo-Rehabilitacyjnej w 

Drezdenku: wykonawca nie wykona w całości robót zaplanowanych w roku 2014 ze względu na 

brak połączenia radiowego ze stanowiska dyspozytorskiego wojewody – 75414/6060 – 

20.340,00 zł 

 

- Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Trzebiczu: Na prośbę użytkownika sali 

gimnastycznej zwiększono zakres umowy i dlatego konieczne jest wydłużenie terminu wykonania 

zadania – 80101/6050 – 59.040,00 zł 

 

- Budowa kanalizacji sanitarnej – etap II – Drezdenko Północ: wykonawca nie wykona w całości 

robót zaplanowanych w roku 2014 ze względu na złe warunki atmosferyczne i problemy z 

komunikacją mieszkańców w trakcie okresu zimowego. Zakres robót z 2014 roku został 

przesunięty na rok 2015 zgodnie z umową z wykonawcą – 90001/6050 – 50.000,00 zł 
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- Modernizacja i remont oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji Drezdenko: wykonawca ze 

względu na skomplikowaną procedurę administracyjną oraz dodatkowe wymogi dyrektywy 

unijnej  nie wykona zadania w terminie – 90001/6050 – 154.980,00 zł 

 

- Remont i wyposażenie sal wiejskich na terenie Gminy Drezdenko w miejscowości Rąpin, 

Goszczanowo i Goszczanowiec: Wykonawca nie wykona w całości robót zaplanowanych w roku 

2014 ze względu na konieczne do wykonania roboty dodatkowe, które nie można było 

przewidzieć w trakcie przygotowania inwestycji 

92109/6058 – 28.227,00 zł 

92109/6059 – 25.269,00 zł 

Blokuje się środki własne w wysokości 53.496,00 zł 
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