UCHWAŁA Nr XXXIX/284/2017
RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP.
z dnia 28 grudnia 2017 roku

w sprawie: ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem
roku budżetowego 2017

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 poz. 1875 ze zm.) oraz art. 263 ust. 2,
ust. 3, ust. 4 i ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 2077)
Rada Miejska w Książu Wlkp. uchwala, co następuje

§ 1. Ustala się wykaz wydatków ujętych w budżecie gminy Książ Wlkp.
niewygasających z upływem roku budżetowego 2017, zgodnie z załącznikiem
Nr 1do uchwały.
§ 2. 1. Ostateczny termin dokonania wydatków o których mowa
w § 1 ustala się na dzień 30 czerwca 2018 roku.
2. Środki finansowe niewykorzystane w określonym terminie podlegają
przekazaniu na dochody budżetu gminy.
§ 3. Plan finansowy wydatków o których mowa w § 1 w podziale na
działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji wydatków określony jest
w załączniku Nr 2 do uchwały.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Książa Wlkp.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXIX/284/2017
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 28 grudnia 2017 roku
WYKAZ WYDATKÓW NIEWYGASAJĄCYCH

L p. Dział

1.

010

Kwota zł

Ostateczny
termin
realizacji

01010

Budowa sieci wodociągowej na
terenie gminy Książ Wlkp. – do
południowej części Radoszkowa
6050
Drugiego i Kiełczyna oraz
terenów pod budownictwo
mieszkaniowe

628 484,00

30.06.2018

47 303,20

30.06.2018

Rozdział

§

Treść

2.

010

01010

Dotacja celowa dla Zakład Usług
Komunalnych – Opracowanie
programu funkcjonalno6210
użytkowego dla modernizacji
oczyszczalni ścieków w
Kiełczynku

3.

600

60016

6050

Przebudowa ulicy Półwiejskiej w
Książu Wlkp.

424 945,00

30.06.2018

90001

Przebudowa kanału deszczowego
z zagospodarowaniem terenu
6050
przy ul. Wiosny Ludów w Książu
Wlkp.

80 000,00

30.06.2018

199 052,00

30.06.2018

99 957,90

30.06.2018

4.

900

5.

921

92109

Utwardzenie placu przy Centrum
Kultury i OSP w Książu Wlkp. z
6050
przebudową przyłącza
wodociągowego

6.

926

92601

6050

Budowa hali widowiskowo –
sportowej w Książu Wlkp.

Razem

1 479 742,10

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXIX/284/2017
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 28 grudnia 2017 roku
PLAN
FINANSOWY
WYDATKÓW
DOTYCZĄCYCH
NIEWYGASAJĄCYCH Z UPŁYWEM ROKU 2017

ZADAŃ

Wydatki majątkowe
010
01010
6050

6210

600
60016
6050
900
90001
6050
921
92109
6050
926
92601
6050
Ogółem

Rolnictwo i łowiectwo

675 787,20

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

675 787,20

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Książ
Wlkp. – do południowej części Radoszkowa Drugiego
i Kiełczyna oraz terenów pod budownictwo
mieszkaniowe

628 484,00

Dotacja celowa ZUK - Opracowanie programu
funkcjonalno- użytkowego dla modernizacji
oczyszczalni ścieków w Kiełczynku

47 303,20

Transport i łączność

424 945,00

Drogi publiczne gminne

424 945,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

424 945,00

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

80 000,00

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

80 000,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

80 000,00

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

199 052,00

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

199 052,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

199 052,00

Kultura fizyczna

99 957,90

Obiekty sportowe

99 957,90

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

99 957,90
1 479 742,10

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXIX/284/2017
Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 28 grudnia 2017 roku
Zgodnie z art. 263 ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U.
z 2017r poz. 2077./ ustalenie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, które
nie wygasają z upływem roku budżetowego, należy do wyłącznej kompetencji Rady Gminy.
Uchwałę podejmuje się w związku z nie wykonaniem zadań inwestycyjnych:
1. „Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Książ Wlkp.” - do Radoszkowa Drugiego
i Kiełczyna oraz terenów pod budownictwo mieszkaniowe” . W związku z brakiem zgody
niektórych właścicieli gruntów, przez które miała pierwotnie przebiegać sieć wodociągowa,
zaszła konieczność zmiany koncepcji projektu, co wydłużyło prace projektowe
i przygotowawcze oraz ogłoszenie przetargu na niniejsze prace. Umowa na prace została
podpisana w dniu 22 grudnia 2017 roku.
2. Dotacja celowa dla Zakład Usług Komunalnych – „Opracowanie programu funkcjonalnoużytkowego dla modernizacji oczyszczalni ścieków w Kiełczynku” . Zadania nie można
zakończyć z uwagi na brak decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację
niniejszego przedsięwzięcia od Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu.
Decyzja jest niezbędnym załącznikiem do programu Funkcjonalno- użytkowego na
modernizację oczyszczalni ścieków, która po uzgodnieniach z Dyrekcją będzie wydano
dopiero w terminie I kwartału 2018 roku.
3. „Przebudowa ulicy Półwiejskiej w Książu Wlkp.” z powodu utrudnień przy realizacji
inwestycji wynikające z braku zgody jednego właściciela działki na wykup gruntu
przeznaczonego w MPZP pod drogę. Utrudnienia niniejsze spowodowały wydłużenie procesu
planowania i przygotowania inwestycji, a także konieczność podziału realizacji zadania na
dwa etapy. Umowa na pierwszy etap została podpisana w dniu 14 grudnia 2017 roku
i z uwagi na kończący się rok i szereg prac do wykonania, inwestycja nie zostanie
zakończona w niniejszym roku budżetowym.
4. „Przebudowa kanału deszczowego z zagospodarowaniem terenu przy ul. Wiosny Ludów
w Książu Wlkp.” . Grunt na którym zaplanowano inwestycję był własnością prywatną, wobec
czego zaszła konieczność wykupu działki, która miała miejsce w miesiącu grudniu br.
Umowa na wykonanie przedsięwzięcia została podpisana w dniu 20 grudnia 2017 roku –
inwestycja w trakcie realizacji.
5. „Utwardzenie placu przy Centrum Kultury i OSP w Książu Wlkp. z przebudową przyłącza
wodociągowego”. Przy opracowywaniu projektu budowlanego niezbędnym okazało się
zwiększenie zakresu planowanych prac m.in. o miejsca postojowe ( w tym powierzchni
planowanej do utwardzenia) oraz prac przygotowawczych terenu (ukształtowanie
nawierzchni, uzyskanie odpowiednich spadków terenu), co znacznie wydłużyło prace
projektowe, co w konieczności skutkowało zwiększeniem nakładów finansowych na
inwestycje oraz terminu ogłoszenia przetargu. W ostateczności umowa została podpisana
w dniu 5 grudnia 2017 roku. Prace zostaną ukończone w I połowie 2018 roku.

6. „Budowa hali widowiskowo – sportowej w Książu Wlkp.” – Po opracowaniu koncepcji
budowy hali widowiskowo – sportowej przeprowadzono konsultacje społeczne
z mieszkańcami w zakresie wyboru miejsca lokalizacji inwestycji. Prace niniejsze
spowodowały opóźnienia w celu podpisania umowy na wykonanie projektu. W związku
z czym prace projektowe nie zostały ukończone do końca br.
Wobec powyższego, iż wykonanie wyżej wymienionych zadań nie jest możliwe do
dnia 31 grudnia 2017roku, zasadnym jest podjęcie niniejszej uchwały.

