
UCHWAŁA NR XVIII/140/16
RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY

z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2016 oraz ustalenia 
planu finansowego tych wydatków.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 84 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. 

U. z 2016 r. poz. 446 i 1579) oraz art. 263 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach 

publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 i 1984) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się wykaz wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2016 oraz określa 
się ostateczny termin ich wykonania, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się plan finansowy wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2016, zgodnie 
z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chełmży.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Janusz Kalinowski
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WYKAZ WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU 

BUDŻETOWEGO 2016 ORAZ OSTATECZNY TERMIN ICH WYKONANIA 

 

 

Nazwa zadania 

Kwota niewygasa-

jących wydatków 

w zł. 

Termin  

realizacji 

Przebudowa dróg w granicach pasa drogowego - Prze-

budowa ulic na osiedlu domków jednorodzinnych Re-

ja, obejmującego następujące ulice: Reja, Konopnic-

kiej, Kochanowskiego, Prusa, Pułaskiego, Żeromskie-

go, Reymonta w Chełmży wraz z modernizacją sieci 

wodociągowej 

255.000,00 30.06.2017 r. 

RAZEM 255.000,00 X 
 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/140/16

Rady Miejskiej Chełmży

z dnia 29 grudnia 2016 r.
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PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NIEWYGASAJĄCYCH Z UPŁYWEM ROKU 

BUDŻETOWEGO 2016 

 

 

Dział Rozdział Nazwa zadania Plan 
Wydatki 

majątkowe 

Wydatki 

bieżące 

600 60016 

Przebudowa dróg w granicach pasa 

drogowego - Przebudowa ulic na osie-

dlu domków jednorodzinnych Reja, 

obejmującego następujące ulice: Reja, 

Konopnickiej, Kochanowskiego, Pru-

sa, Pułaskiego, Żeromskiego, Rey-

monta w Chełmży wraz z moderniza-

cją sieci wodociągowej 

255.000,00 255.000,00 0,00 

X X RAZEM 255.000,00 255.000,00 0,00 
 

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/140/16

Rady Miejskiej Chełmży

z dnia 29 grudnia 2016 r.
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Uzasadnienie

do uchwały Nr XVIII/140/16 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie
ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2016 oraz ustalenia planu
finansowego tych wydatków.

Zgodnie z art. 263 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych organ
stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ustala wykaz wydatków niewygasających z upływem
roku budżetowego oraz określa ostateczny termin dokonania wydatków ujętych w tym wykazie.
Zgodnie z powyższym artykułem ust. 5 w/w ustawy, łącznie z wykazem wydatków, które nie wygasają
z upływem roku budżetowego, organ stanowiący ustala plan finansowy tych wydatków w podziale na
działy i rozdziały wydatków, z wyodrębnieniem wydatków majątkowych. Środki finansowe na
wydatki ujęte z wykazie będą gromadzone na wyodrębnionym subkoncie podstawowego rachunku
bankowego jednostki samorządu terytorialnego – art. 263 ust. 6 cyt. ustawy.

W budżecie gminy miasto Chełmża na 2016 r. zaplanowano w dziale 600 – Transport i łączność
rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne zadanie „Przebudowa dróg w granicach pasa drogowego -
Przebudowa ulic na osiedlu domków jednorodzinnych Reja, obejmującego następujące ulice: Reja,
Konopnickiej, Kochanowskiego, Prusa, Pułaskiego, Żeromskiego, Reymonta w Chełmży wraz z
modernizacją sieci wodociągowej" w ramach podpisanej umowy. Termin zakończenia realizacji zadań
został określony na 31.10.2017 r. Wykonawca zadania został wyłoniony w przetargu zgodnie z ustawą
o zamówieniach publicznych.

Całość zadania zaplanowana jest w ramach budżetu na 2016 i 2017 rok. Przedłożony przez
wykonawcę harmonogram robót w ramach realizowanej umowy, dotyczący powyższej inwestycji,
wskazuje, że zaplanowane na 2016 rok nakłady finansowe nie zostaną w pełni wykorzystane w
bieżącym roku. Środki w wysokości 255.000,00 zostaną wydatkowane do 30 czerwca 2017 roku.
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