Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY STARA BIAŁA
z dnia .................... 2020 r.
w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020
oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2020 r.
poz. 713) oraz art. 263 ust. 2, 3 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r.
poz. 8691)) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się wykaz wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Stara Biała, które nie wygasają z
upływem 2020 roku oraz określa się ostateczny termin ich dokonania zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej
uchwały.
§ 2. Ustala się plan finansowy wydatków niewygasających z upływem 2020 roku zgodnie z załącznikiem nr
2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1) Zmiany

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 r., poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649 oraz
z 2020 r. poz. 284, 374, 568 i 695

Id: 2B060C48-0023-48D7-B809-FC301EFC8062. projekt

Strona 1

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ……..
Rady Gminy Stara Biała z dnia ……….. roku

WYKAZ WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM 2020 ROKU
ORAZ OSTATECZNY TERMIN ICH WYKONANIA

Nr
zadania:

Nazwa zadania

ostateczny termin
dokonania wydatku

1.

Budowa drogi gminnej w miejscowości Mańkowo

30.06.2021

2.

Budowa chodnika wzdłuż ulicy Płockiej w miejscowości Nowe
Proboszczewice

30.06.2021

3.

Opracowanie projektu i budowa kotłowni gazowej w Szkole
Podstawowej w Starych Proboszczewicach

30.06.2021

4.

Budowa strefy rekreacyjno - sportowej z boiskiem sportowym w
miejscowości Brwilno

30.06.2021
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ……..
Rady Gminy Stara Biała z dnia ……….. roku

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NIEWYGASAJĄCYCH Z UPŁYWEM 2020 ROKU

dział

rozdział

Treść

plan

Drogi publiczne gminne

w tym:
wydatki majątkowe w zł

549 800,00

549 800,00

193 680,00

193 680,00

324 500,00

324 500,00

70 000,00

70 000,00

1 137 980,00

1 137 980,00

600 60016
zadanie: Budowa drogi gminnej w
miejscowości Mańkowo
Drogi publiczne gminne
600 60016

zadanie: Budowa chodnika wzdłuż
ulicy Płockiej w miejscowości Nowe
Proboszczewice

Szkoły podstawowe
801 80101

zadanie: Opracowanie projektu i
budowa kotłowni gazowej w Szkole
Podstawowej w Starych
Proboszczewicach
Obiekty sportowe

926 92601

zadanie: Budowa strefy rekreacyjno sportowej z boiskiem sportowym w
miejscowości Brwilno
Razem:
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UZASADNIENIE
do Uchwały Nr ……….. Rady Gminy Stara Biała z dnia …………………. r.
w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku
budżetowego 2020 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków

Zgodnie z art. 263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych organ stanowiący jednostki
samorządu terytorialnego może podjąć uchwałę w sprawie wydatków niewygasających pod
warunkiem posiadania środków na ich wykonanie w budżecie tego roku, w którym zostały
zaplanowane. Możliwość ustalenia wydatków niewygasających dotyczy jedynie wydatków, w
odniesieniu do których zawarte zostały umowy lub wkrótce takie umowy zostaną zawarte – w
wyniku zakończonego postępowania przetargowego. Ponadto zgodnie z art. 263 ust. 6 uofp
środki finansowe na wydatki ujęte w wykazie wydatków niewygasających gromadzone będą
na wyodrębnionym subkoncie podstawowego rachunku bankowego jednostki samorządu
terytorialnego.
Zgodnie z art. 263 ust. 5 uofp, łącznie z wykazem wydatków, które nie wygasają z
upływem roku budżetowego, organ stanowiący ustala plan finansowy tych wydatków w
podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej wydatków, z wyodrębnieniem wydatków
majątkowych.
Wobec powyższego proponuje się uchwalenie wykazu wydatków na zadania, które ujęte są w
planie na 2020 rok, a nie ma możliwości wydatkowania ich do dnia 31 grudnia 2020 roku.
W wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2020 roku wykazano 4 zadania z
jednoczesnym wskazaniem terminu ich ostatecznej realizacji. Na wszystkie wymienione
zadania zostały podpisane umowy z ich wykonawcami, aczkolwiek uwarunkowania w nich
zawarte w odniesieniu do sposobu całkowitego rozliczenia nie pozwalają na dokonanie
płatności w terminie do 31.12.2020 roku. Ponadto w związku z zaistniałą w obecnym roku
sytuacją epidemiologiczną oraz zbliżającym się okresem zimowym niemożliwym staje się
wykonanie określonych w umowach poszczególnych robót budowlanych w oznaczonym
pierwotnie terminie. Natomiast w przypadku zadania nr 3 wystąpiły problemy z odbiorem
instalacji gazowej. Powyższe wymusza przesunięcie ostatecznego terminu realizacji prac, jak
również terminu płatności.
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