
UCHWAŁA Nr XXVII/ 178  /2012 

RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. 

                                             z dnia 28 grudnia 2012 roku 

 

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

budżetowego 2012 

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku                   

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 z późn. 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. Nr 157, poz. 1240 z późn. 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 2012 zgodnie z załącznikiem  Nr 1    

do uchwały. 

§ 2. 1. Ostateczny termin dokonania wydatków o których mowa w § 1 ustala się 

na dzień 30 czerwca 2013 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 majątkowych określony jest                      

w załączniku Nr 2 do uchwały.  

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Książa Wlkp. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

                                                                                                             Przewodniczący Rady Miejskiej 

                                                                                                         w Książu Wlkp.  

                                                                                                      /-/  Paweł Walkowiak 

 

 



                    Załącznik Nr 1 

                                                    do Uchwały Nr XXVII/  178       /2012 

                                               Rady Miejskiej w Książu Wlkp. 

                                        z dnia 28 grudnia 2012 roku 

 

WYKAZ WYDATKÓW NIEWYGASAJĄCYCH 

L p. Dział Rozdział § Treść KWOTA zł 

Ostateczny 

termin 

realizacji 

1. 600 60016 6050 

Budowa trzech zatok 

autobusowych wraz 

infrastrukturą 

357 802,00 30.06.2013 

2. 851 85154 6050 
Adaptacja pomieszczeń na WC          

i magazynek 
22 000,00 30.06.2013 

3. 921 92109 6050 

Adaptacja pomieszczeń po 

bibliotece na przedszkole                   

w Chwałkowie Kościelnym              

wraz   z wyposażeniem  

 

66 264,00 

 

 

 

30.06.2013 

 

 

 

Razem 446 066,00 
 

 

 

                                                                                                             Przewodniczący Rady Miejskiej 

                                                                                                         w Książu Wlkp.  

                                                                                                      /-/  Paweł Walkowiak 

 

 

 

 

 

 

 



 

                 Załącznik Nr 2 

                                                        do Uchwały Nr XXVII/  178       /2012 

                                             Rady Miejskiej w Książu Wlkp. 

                                      z dnia 28 grudnia 2012 roku 

 

 

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH ZADAŃ 

NIEWYGASAJĄCYCH Z UPŁYWEM ROKU 2012 

 

Wydatki majątkowe w wysokości 446 066 ,00 zł.: 

Dział 600 Transport i łączność  357 802 ,00 zł 

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne  357 802 ,00 zł. 

§ 6050 – 357 802,00 zł  

Zadanie - Budowa trzech zatok autobusowych w raz infrastrukturą. 

Dział 851 Ochrona Zdrowia – 22 000,00 zł. 

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 22 000,00 zł. 

§ 6050 -  22 000,00 zł. 

Zadanie : Adaptacja pomieszczeń na WC i magazynek  

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 66 264,00 zł 

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 66 264,00 zł 

§ 6050 – 66 264,00 zł  

Zadanie - Adaptacja pomieszczeń po bibliotece na przedszkole w Chwałkowie Kościelnym 

wraz  z wyposażeniem. 

 

                                                                                                             Przewodniczący Rady Miejskiej 

                                                                                                         w Książu Wlkp.  

                                                                                                      /-/  Paweł Walkowiak 

 

 



Uzasadnienie 

do Uchwały Nr XXVII/  178 /2012 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 28 grudnia 2012 r. 

Zgodnie z art. 263 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych 

/Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm./ podjęcie uchwały niezrealizowanych kwotach wydatków, 

które nie wygasają z upływem roku budżetowego, należy do wyłącznej kompetencji Rady 

Gminy. 

Uchwałę podejmuje się w związku z nie wykonaniem zadań inwestycyjnych do końca 2012 

roku, jak: 

1. Budowa trzech nowych zatok autobusowych wraz z infrastrukturą.                              

 Na realizację zadania umowa została podpisana w dniu 29.12.2011r Nr G.272.23.2011 oraz 

aneks Nr 1 do niniejszej umowy z dnia 22 czerwca 2012 roku z terminem realizacji do 

13.10.2012 roku. Poprzez opóźnienia po stronie wykonawcy w zakresie realizacji zadania, 

inwestycja nie została zakończona do dnia podjęcia niniejszej Uchwały.  

2. Adaptacja pomieszczeń na WC i magazynek – świetlica wychowawcza Kołacin. 

Na realizacje adaptacji podpisano umowę Nr O.8140.16.2012 w dniu 3 grudnia 2012 roku. 

Prace przy niniejszym zadaniu są w trakcie i zgodnie z umową termin zakończenia upływa w 

dniu 15 lutego 2013 roku 

3. Adaptacja pomieszczeń po bibliotece na przedszkole w Chwałkowie Kościelnym wraz  z 

wyposażeniem – w budynku świetlicy wiejskiej. 

W miesiącu grudniu w postępowaniu przetargowym Nr G.271.9.2012 wyłoniono wykonawcę 

robót z terminem realizacji zadania do dnia 31 maja 2013 roku. Umowa z wykonawcą Nr 

G.272.12.2012 została zawarta w dniu 27 grudnia 2012 roku. 

Ze względu na powyższe podjęcie niniejszej uchwały uznaje się za stosowne. 

 

                                                                                  Burmistrz 

                                                                        /-/Teofil Marciniak 

 


