UCHWAŁA Nr XXVIII/ 186/2016
RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP.
z dnia 29 grudnia 2016 roku
w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem
roku budżetowego 2016
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2016 poz. 446 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 2016 poz. 1870 ze zm./ Rada Miejska w Książu Wlkp.
uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się wykaz wydatków ujętych w budżecie gminy Książ Wlkp.
niewygasających z upływem roku budżetowego 2016, zgodnie z załącznikiem
Nr 1do uchwały.
§ 2. 1. Ostateczny termin dokonania wydatków o których mowa
w § 1 ustala się na dzień 30 czerwca 2017 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 XXVIII/186/2016
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 29 grudnia 2016 r.
WYKAZ WYDATKÓW NIEWYGASAJĄCYCH

L p. Dział

Rozdział

Kwota zł

Ostateczny
termin
realizacji

447 002,00

30.06.2017

Opracowanie planu gospodarki
niskoemisyjnej dla gminy Książ
Wlkp.

12 177,00

30.06.2017

§

Treść

1.

010

01010

Budowa wodociągu na terenie
gminy Książ Wlkp. –
6050 Przebudowa sieci wodociągowej
z przyłączeniami
w Kołacinie

2.

900

90005

4300

Razem

459 179,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXVIII/ 186 /2016
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 29 grudnia 2016 r.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH ZADAŃ
NIEWYGASAJĄCYCH Z UPŁYWEM ROKU 2016
Wydatki majątkowe
.
010
01010
6050

Rolnictwo i łowiectwo

447 002,00

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

447 002,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Budowa wodociągu na terenie gminy Książ
Wlkp. - Przebudowa sieci wodociągowej z
przyłączeniami w Kołacinie

447 002,00

Ogółem

447 002,00

Wydatki bieżące

900
90005
4300
Ogółem

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

12 177,00

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

12 177,00

Zakup usług pozostałych

12 177,00
12 177,00

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXVIII/186/2016 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 29 grudnia 2016r.
Zgodnie z art. 263 ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
/Dz. U. z 2016r poz. 1870 ze zm./ 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:
1. inwestycyjnego pod nazwą „Budowa wodociągu na terenie gminy Książ Wlkp.” Przebudowa sieci wodociągowej z przyłączeniami w Kołacinie”.
Niewykonanie zadania nastąpiło z uwagi na konieczność zwiększenia zakresu robót
przewidzianych do wykonania, a tym samym opracowanie dodatkowych map do celów
projektowych, co w konsekwencji wydłużyło czas opracowania dokumentacji projektowej.
W związku z powyższym przetarg na realizację wyżej wymienionego zadania został
ogłoszony w miesiącu listopad 2016r, rozstrzygnięty w grudniu 2016 roku natomiast
podpisanie umowy na wykonanie nastąpiło w dniu 23 grudnia br.
2. bieżącego pod nazwą Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Książ Wlkp.
Na opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Książ Wlkp., gmina starała się
o dotację ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Poznaniu. Zgodnie z umową dotacji Nr 204/U/400/860/2016 zawartą w dniu
12 października 2016 r. gmina powinna rozliczyć się z Funduszem do dnia 15 grudnia 2016 r.
Jednakże rozliczenie może nastąpić dopiero po podjęciu przez Radę Miejską uchwały
o przyjęciu i wdrożeniu do realizacji Planu. Projekt Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla
Gminy Książ Wlkp. został przedłożony do uzgodnień Wielkopolskiemu Państwowemu
Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu w Poznaniu oraz Regionalnemu Dyrektorowi
Ochrony Środowiska w Poznaniu. Ze względu na uwagi i dodatkowe wyjaśnienia odnośnie
projektu wymagane przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu,
przedłużył się termin uzgodnienia projektu dokumentu. Tym samym firma wykonująca
opracowanie nie była w stanie przedłożyć w terminie gotowych uzgodnionych dokumentów,
co jest jednoznaczne z niepodjęciem przez radę uchwały o przyjęciu Planu, a tym samym nie
było możliwości zachowania terminu rozliczenia się z Wojewódzkim Funduszem Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
Wobec powyższego umowa zarówno z firmą wykonującą opracowanie, jak również
z Funduszem została aneksowana w zakresie wydłużenia terminu realizacji zadania.
Zgodnie z aneksem nr 1/A/400/860/2016 z dnia 14 grudnia 2016 do umowy dotacji
z Funduszu, rozliczenie ma nastąpić w I półroczu 2017 r.
Wobec powyższego, iż wykonanie wyżej wymienionych zadań nie jest możliwe do
dnia 31 grudnia br., zasadnym jest podjęcie niniejszej uchwały.

