UCHWAŁA NR IX/76/2019
RADY GMINY KIJEWO KRÓLEWSKIE
z dnia 30 grudnia 2019 r.
w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2019
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 263 ust. 2-7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 869) uchwala się co następuje:
§ 1. Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 na łączną kwotę
2 646 759,25 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Ustala się plan finansowy wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2019, zgodnie
z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kijewo Królewskie.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Ewa Tyżaj
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Załacznik Nr 1 do uchwały Nr IX/76/2019
Rady Gminy Kijewo Królewskie
z dnia 30 grudnia 2019 r.
Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem 2019 roku

Lp.

Nazwa zadania
Przebudowa stacji uzdatniania wody w Bajerzu i
1 przebudowa procesu oczyszczania ścieków w
oczyszczalni w Napolu
Suma
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Kwota w złotych

2 646 759,25

Ostateczny termin
dokonania
wydatków
15.06.2020 r.

2 646 759,25
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX/76/2019
Rady Gminy Kijewo Królewskie
z dnia 30 grudnia 2019 r.
Plan finansowy wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 r.
Dział Rozdział

Paragr
af

010
01010
6057
6059

Wyszczególnienie

Kwota w złotych

Rolnictwo i łowiectwo

2 646 759,25

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

2 646 759,25

Przebudowa stacji uzdatniania wody w Bajerzu i
przebudowa procesu oczyszczania ścieków w oczyszczalni
w Napolu
OGÓŁEM
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709 133,00
1 937 626,25
2 646 759,25
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UZASADNIENIE

Potrzeba podjęcia uchwały wynika z art. 263 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych. Z jego zapisów wynika, iż organ stanowiący j.s.t. może ustalić wykaz wydatków,
które nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz określić ostateczny termin dokonania
każdego wydatku, ujętego w wykazie w następnym roku budżetowym. Ostateczny termin
dokonania wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, upływa z mocy ustawy
30 czerwca roku następnego. Łącznie z wykazem wydatków organ stanowiący ustala plan
finansowy tych wydatków, w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej,
z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych.
Ustalenie wydatków niewygasających dotyczy jedynie wydatków, w odniesieniu
do których zawarte zostały umowy o zamówienie publiczne. W wykazie wydatków
niewygasających ustalono wydatki na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Przebudowa stacji
uzdatniania wody w Bajerzu i przebudowa procesu oczyszczania ścieków
w oczyszczalni w Napolu”. W ramach tego zadania inwestycyjnego w 2019 r. zawarto
umowy z wykonawcami:
- w dniu 11.07.2019 r. z firmą ELKO Sp. z o.o. na przebudowę stacji uzdatniania wody
w Bajerzu – termin wykonania przedmiotu zamówienia 31 grudnia 2019 r., ustalając
wynagrodzenie w wysokości 1 579 879,25 zł.
- w dniu 05.08.2019 r. z firmą Stalbudom Sp. z o.o. na przebudowę procesu oczyszczania
ścieków w oczyszczalni w Napolu – termin wykonania przedmiotu zamówienia 31 grudnia 2019 r.,
ustalając wynagrodzenie w wysokości 1 045 500,00 zł.
- w dniu 11.07.2019 r. oraz 26.07.2019 r. na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego na w/w zadania na łączną kwotę 21 380,00 zł.
Specyfika zadania oraz duży zakresu prac, odbiór wykonanych robót i pozwoleń
na użytkowanie uniemożliwiło zakończenie zadania do 31.12.2019 r., zatem podjęcie niniejszej
uchwały jest uzasadnione.
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