
UCHWAŁA NR XXV/178/2016
RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE

z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie:   ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. 
z 2016 r. poz.446 z późn.zm )  oraz art. 263 ust.2 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  o finansach publicznych ( t.j 
Dz. U z 2016 r., poz. 1870 z późn.zm.)    Rada Miejska  w Kałuszynie  uchwala, co następuje:

§ 1. 

Ustala się wykaz wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2016 oraz określa się ostateczne 
terminy dokonania wydatków,  zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 

Ustala się plan finansowy wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2016,  zgodnie 
z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi  Kałuszyna.

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Janusz Kazimierz Pełka
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/178/2016

Rady Miejskiej w Kałuszynie

z dnia 29 grudnia 2016 r.

Wykaz  Wydatków niewygasających z upływem 2016 roku.

Lp. Nazwa zadania Termin realizacji

1. Opracowanie projektu technicznego i budowa kanalizacji sanitarnej 
wraz z oczyszczalnią w Sinołęce

30.06.2017

2. Budowa chodnika wzdłuż ul. Warszawskiej ( od ul.  Jutrzenki do 
działki nr 2140/10)

30.06.2017

3. Budowa wodociągu przy ul. Ogrodowej i Jutrzenki do działki nr 
2025

30.06.2017

4. Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Ogrodowej i Jutrzenki do 
działki nr 2025

30.06.2017

5. Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa sieci 
wodociągowej ul. Warszawska – ul. Martyrologii

30.06.2017

6. Opracowanie programu rewitalizacji gminy Kałuszyn 30.06.2017
7. Opracowanie folderu na 25 lat Samorządu  i monografii z okazji 

600 lat Kałuszyna
30.06.2017

8. Budowa oświetlenia we wsi Żebrówka 30.06.2017
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/178/2016

Rady Miejskiej w Kałuszynie

z dnia 29 grudnia 2016 r.

Plan finansowy  wydatków niewygasających z upływem 2016 roku.

Lp. Dział Rozdział Paragraf Zadania majątkowe Kwota
1. 010 01010 6050 Opracowanie projektu technicznego i budowa 

kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią 
w Sinołęce

89.000,00

2. 600 60016 6050 Budowa chodnika wzdłuż ul. Warszawskiej ( od 
ul.  Jutrzenki do działki nr 2140/10)

10.000,00

3. 900 90001 6050 Budowa wodociągu przy ul. Ogrodowej 
i Jutrzenki do działki nr 2025

143.150,00

4. 900 90001 6050 Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. 
Ogrodowej i Jutrzenki do działki nr 2025

126.850,00

5. 900 90001 6050 Opracowanie dokumentacji projektowej 
i budowa sieci wodociągowej ul. Warszawska – 
ul. Martyrologii

80.000,00

6. 710 71095 6050 Opracowanie programu rewitalizacji gminy 
Kałuszyn

21.000,00

7. 750 75075 6050 Opracowanie folderu na 25 lat Samorządu  
i monografii z okazji 600 lat Kałuszyna

80.000,00

8. 900 90015 6050 Budowa oświetlenia we wsi Żebrówka 58.000,00
Razem wydatki majątkowe 608.000,00
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 263 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych organ stanowiący
jednostki samorządu terytorialnego ustala wykaz wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego
oraz określa ostateczny termin dokonania wydatków ujętych w tym wykazie.

Zgodnie z art. 263 ust. 5 ww. ustawy, 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. Środki
finansowe na wydatki ujęte w wykazie będą gromadzone na wyodrębnionym subkoncie podstawowego
rachunku bieżącego jednostki samorządu terytorialnego – art. 263 ust.6 cyt. ustawy.

Całość zadań wyszczególnionych w załączniku Nr 2 jest zaplanowana w budżecie Gminy Kałuszyn na
2016 rok.

Ad.1) „Opracowanie projektu technicznego i budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią
w Sinołęce”. Przesunięcie terminu do 30 czerwca 2017 roku spowodowane zostało trudnościami w pozyskaniu
zgody właścicieli gruntów, na których ma być posadowiona oczyszczalnia i zrzut ścieków oczyszczonych.

Ad.2) „Budowa chodnika wzdłuż ul. Warszawskiej ( od ul. Jutrzenki do działki nr 2140/10) Przesunięcie
terminu do 30 czerwca 2017 roku spowodowane zostało przedłużającymi się uzgodnieniami z Dyrekcją Dróg
Krajowych i Autostrad w Warszawie.

Ad.3) „Budowa wodociągu przy ul. Ogrodowej i Jutrzenki do działki nr 2025” oraz

Ad.4) „Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Ogrodowej i Jutrzenki do działki nr 2025” Przesunięcie
terminu realizacji do 30 czerwca 2017 roku spowodowane zostało opóźnieniem w rozpoczęciu prac
budowlanych z uwagi na późniejszy okres przekazania dokumentacji technicznej – przedłużenie uzgodnień co
do przebiegu trasy wodociągowej i kanalizacyjnej oraz miejsca ujęcia dla firmy LIDL.

Ad.5) „Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa sieci wodociągowej ul. Warszawska – ul.
Martyrologii” Przesunięcie terminu realizacji tego zadania do 30 czerwca 2017 roku spowodowane zostało
trudnymi warunkami atmosferycznymi.

Ad.6) „Opracowanie programu rewitalizacji gminy Kałuszyn” Przesunięcie terminu do 30 czerwca 2017 roku
spowodowane zostało koniecznością przeprowadzenia konsultacji społecznych.

Ad.7) „Opracowanie folderu na 25 lat Samorządu i monografii z okazji 600 lat Kałuszyna” Przesunięcie
terminu wydania monografii z okazji 600 lat Kałuszyna do 30 czerwca 2017 roku spowodowane zostało
wydłużeniem okresu kompletowania niezbędnych materiałów i dokumentacji historycznej przez zespół
redagujący opracowanie.

Ad.8) „Budowa oświetlenia we wsi Żebrówka”. Przesunięcie terminu zakończenia prac na 2017 r.
spowodowane zostało uzgodnieniami technicznymi z Rejonem Energetycznym.
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