
UCHWAŁA Nr XXIX/ 191  /2013 

RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. 

z dnia 25 marca 2013 roku 

 

zmieniającą uchwałę 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. W uchwale Nr XXVII/178/2012 Rady Miejskiej Książu Wlkp. z dnia 28 

grudnia 2012 roku dokonuje się następującej zmiany: 

 Załącznik Nr 1 – Wykaz wydatków niewygasających  otrzymuje brzmienie, 

zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały, 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Książa Wlkp. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

                 

 

                                                                                           Przewodniczący Rady Miejskiej 

                                                                                                           w Książu Wlkp.  

                                                                                                         /-/  Paweł Walkowiak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



              Załącznik  

                                                      do Uchwały Nr XXIX/ 191  /2013 

                                                     Rady Miejskiej w Książu Wlkp. 
                                           z dnia 25 marca 2013 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 25.03.2013 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

do Uchwały Nr XXIX/ 191 /2013 

Rady Miejskiej w Książu Wlkp. 

z dnia 25 marca 2013   roku 

 

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 o niezrealizowanych kwotach wydatków, 

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

Gminy. 

Uchwałę Nr XXVII/178/2012 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 28 grudnia 2012 

roku podjęto w związku z nie wykonaniem zadań inwestycyjnych do końca 2012 roku, a w 

niej między innymi inwestycja pn. „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. 

       W związku z zawarciem  w dniu 1 marca 2013 roku Porozumienia o rozwiązaniu 

umowy na roboty budowlane  Nr G.272.23.2011  pomiędzy gminą Książ Wlkp.,                 

a wykonawcą przedmiotu  umowy tj. „ Budowy zatok autobusowych w miejscowości 

Książ Wlkp. wraz z infrastrukturą „ z przyczyn leżących po stronie wykonawcy                           

i niemożnością ich zakończenia  podjęcie niniejszej uchwały jest konieczne i uznaje się za 

stosowne  w celu wyłonienia nowego wykonawcy robót do zakończenia niniejszej 

inwestycji.  

Pozostałe postanowienia zmienianej uchwały pozostają bez zmian. 

 

                                                                                                  Burmistrz 

                                                                                         /-/ Teofil Marciniak 

 


