
UCHWAŁA NR III/21/18
RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY

z dnia 27 grudnia 2018 r.

w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018 oraz ustalenia 
planu finansowego tych wydatków.

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

(Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) oraz art. 263 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku 

o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693) 

uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się wykaz wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018 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 2018, 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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WYKAZWYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU
BUDŻETOWEGO 2018 ORAZ OSTATECZNY TERMIN ICH WYKONANIA

Lp. Nazwa zadania
Kwota niewygasających
wydatków w złotych

Termin
realizacji

1.
Modernizacja oświetlenia ulicznego w

ulicach Bydgoskiej i Witosa
4.500,00 30.06.2019

2.
Rozbudowa i modernizacja sieci

kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie
miasta Chełmży

1.840.000,00 30.06.2019

RAZEM 1.844.500,00 30.06.2019

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/21/18

Rady Miejskiej Chełmży

z dnia 27 grudnia 2018 r.
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PLAN FINANSOWYWYDATKÓW NIEWYGASAJĄCYCH Z UPŁYWEM ROKU
BUDŻETOWEGO 2018

Dział Rozdział § Plan Wydatki majątkowe Wydatki bieżące

Modernizacja oświetlenia ulicznego w ulicach Bydgoskiej i Witosa

900 90015 6057 2.254,86 2.254,86 0,00

900 90015 6059 2.254,14 2.245,14 0,00

Razem 4.500,00 4.500,00 0,00

Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta
Chełmży

900 90095 6057 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00

900 90095 6059 740.000,00 740.000,00 0,00

Razem 1.840.000,00 1.840.000,00 0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/21/18

Rady Miejskiej Chełmży

z dnia 27 grudnia 2018 r.
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Uzasadnienie

do uchwały Nr III/21/18 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie
ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018 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 2018 r. zaplanowano w dziale 900 – Gospodarka komunalna
i ochrona środowiska w rozdziałach:

1. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg zadanie „Modernizacja oświetlenia ulicznego w ulicach
Bydgoskiej i Witosa"w ramach podpisanej umowy. Termin zakończenia realizacji zadania został
określony na 31.12.2018 r. Wykonawca zadania został wyłoniony w przetargu zgodnie z ustawą
o zamówieniach publicznych. Całość zadania zaplanowana jest w ramach budżetu na rok 2018.
Wniosek o dofinansowanie projektu znajduje się obecnie na ostatnim etapie oceny formalno-
merytorycznej. Podpisanie umowy o dofinansowanie nastąpi w I kwartale 2019 r. Jednocześnie,
zgodnie z przyjętym harmonogramem rzeczowo-finansowym, realizacja zakresu rzeczowego nastąpi
w roku 2018. Mając na względzie zobowiązania wynikające z wniosku aplikacyjnego oraz
przewidywany termin podpisania umowy o dofinansowanie, w roku 2019 konieczne będzie
poniesienie wydatków związanych z działaniami informacyjno-promocyjnymi oraz zarządzaniem
projektem.
W związku z powyższym środki w wysokości 4.500,00 zostaną wydatkowane do 30 czerwca
2019 roku.

2. 90095 - Pozostała działalność zadanie "Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej
i wodociągowej na terenie miasta Chełmży"w ramach podpisanej umowy. Termin zakończenia
realizacji zadania został określony na 30.10.2020 r. Wykonawca zadania został wyłoniony w przetargu
zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych. Całość zadania zaplanowana jest w ramach budżetu na
lata 2018 - 2021. Przedłożony przez wykonawcę harmonogram robót w ramach realizowanej umowy,
dotyczący powyższej inwestycji, wskazuje, że zaplanowane na 2018 rok nakłady finansowe ze
względu na niekorzystne warunki atmosferyczne nie zostaną w pełni wykorzystane w bieżącym roku.
W związku z powyższym środki w wysokości 1.840.000,00 zostaną wydatkowane do 30 czerwca
2019 roku.

Id: 95C59C2E-194F-4EE8-B519-633224F278B0. Podpisany Strona 4




