UCHWAŁA NR III/8/14
RADY GMINY ŚWIESZYNO
z dnia 30 grudnia 2014 r.
w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego,
ustalenia planu finansowego tych wydatków oraz określenia ostatecznego terminu
dokonania każdego wydatku ujętego w wykazie
Na podstawie art. 263 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.
z 2013 r. poz. Nr 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146) uchwala
się, co następuje:
§ 1. Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014 oraz
ostateczne terminy ich dokonania zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
§ 2. Ustala się plan finansowy wydatków, o których mowa w § 1, wg jednostki realizującej
zadanie z podziałem na dział i rozdział klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków
majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świeszyno z obowiązkiem złożenia
sprawozdania z jej wykonania łącznie z informacją o wykonaniu budżetu za I półrocze
2015 roku.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń
Urzędu Gminy Świeszyno, stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy
Świeszyno.

Przewodniczący Rady
Gminy Świeszyno
Bogdan Dańczak
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/8/14
Rady Gminy Świeszyno
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Lp.
1.

2.

3.

4.

5.

Nazwa zadania/wydatku

Ostateczny termin
realizacji wydatku

Zabezpieczenie środków na
realizację prac planistycznych
wynikających z podpisanych
umów
Wykonanie rekultywacji
składowiska odpadów innych niż
niebezpieczne i obojętnych
w Niedalinie gm. Świeszyno
w ramach realizacji projektu:
„Rekultywacja składowiska
odpadów komunalnych na terenie
ZMiGDP oraz gmin sąsiednich.
Termomodernizacja obiektów
użyteczności publicznej
Termomodernizacja budynku
Urzędu Gminy w Świeszynie
Wykonania oświetlenia drogowego
w Konikowie na działkach nr:
91/16, 91/47, 92/7, 93/4,123/1 obr.
Konikowo.
Budowa budynku zaplecza
(socjalno – szatniowego) na
boisku sportowym w Strzekęcinie
– wykonanie parkingu wraz
z placem manewrowym przy
boisku w Strzekęcinie

Id: 9BD7E816-8ABB-4E00-ACAA-215CB7491E87. Podpisany

Kwota wydatku

30.06.2015 r.

33 210,00 zł

30.06.2015 r.

10 000,00 zł

30.06.2015 r.

195 000,00 zł

30.06.2015 r.

149 163,77 zł

30.06.2015 r.

130 634,93 zł
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/8/14
Rady Gminy Świeszyno
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Plan finansowy wydatków, które nie wygasają z upływem roku
budżetowego 2014

Lp.

1.

2.

3.

4

5.

Nazwa zadania/wydatku

Zabezpieczenie środków na
realizację prac
planistycznych
wynikających
z podpisanych umów
Zabezpieczenie środków na
realizację prac z zakresu
termomodernizacja
obiektów użyteczności
publicznej Termomodernizacja
budynku Urzędu Gminy
w Świeszynie
Zabezpieczenie środków na
realizację
prac
dot.
rekultywacji
składowiska
odpadów
innych
niż
niebezpieczne i obojętnych
w Niedalinie gm. Świeszyno
w ramach
realizacji
projektu:
„Rekultywacja
składowiska
odpadów
komunalnych na terenie
ZMiGDP
oraz
gmin
sąsiednich”.
Wykonania
oświetlenia
drogowego w Konikowie na
działkach nr: 91/16, 91/47,
92/7, 93/4, 123/1 obr.
Konikowo.
Budowa budynku zaplecza
(socjalno – szatniowego) na
boisku sportowym
w Strzekęcinie – wykonanie
parkingu wraz z placem
manewrowym przy boisku
w Strzekęcinie

Dział
klasyfikacj
i
budżetow
ej

Rozdział
klasyfikacj
i
budżetowe
j

Kwota
wydatku

710

71004

750

Rodzaj wydatku

bieżące

majątkowe

33 210,00 zł

33 210,00 zł

0,00

75023

195 000,00 zł

0,00

195 000,00
zł

900

90002

10 000,00 zł

0,00

10 000,00 zł

900

90015

149 163,77 zł

0,00

149 163,77
zł

926

92601

130 634,93 zł

0,00

130 634,93
zł
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UZASADNIENIE
do uchwały Nr III/……/14 Rady Gminy Świeszyno z dnia 30 grudnia 2014 r.
w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku
budżetowego, ustalenia planu finansowego tych wydatków oraz określenia
ostatecznego terminu dokonania wydatku ujętego w wykazie.
Wójt Gminy Świeszyno przedkłada Radzie Gminy Świeszyno projekt uchwały
o wydatkach niewygasających z końcem 2014 roku.
Zgodnie z art. 263 ust. 2 ustawy z 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 art. 263 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 klasyfikacji wydatków, z wyodrębnieniem
wydatków majątkowych.
Konieczność określenia takiego wykazu wynika potrzeby wydatkowania środków na
zadania, które ujęte są w planie na 2014 rok, jednak nie ma możliwości ich wydatkowania
do 31 grudnia 2014 roku.
1. Zabezpieczenie środków w dziale 710 Działalność usługowa, w rozdziale 71004 Plany
zagospodarowania przestrzennego na realizację prac planistycznych wynikających
z podpisanych umów w kwocie 33 210,00 zł, na następujące zadania:
- Przygotowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego dla farmy elektrowni wiatrowych w obrębach ewidencyjnych Giezkowo,
Dunowo, Strzekęcino, Świeszyno - III etap umowy BU/3/2013 – kwota 3 690,00 zł
- Wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Świeszyno dla farmy elektrowni wiatrowych w obrębach ewidencyjnych Giezkowo,
Dunowo, Strzekęcino, i Świeszyno - umowa BU/5/2013 z 11-12-2013r.- kwota 14 760,00
zł
- Wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Świeszyno dla farmy elektrowni wiatrowych w obrębach ewidencyjnych Giezkowo,
Dunowo, Strzekęcino, i Świeszyno - umowa BU/5/2013 z 11-12-2013r. – kwota 14 760,00
zł
2. Zabezpieczenie środków w dziale 750 Administracja Publiczna, w rozdziale 75023
Urzędy Gmin (Miast I Miast Na Prawach Powiatu) - Termomodernizacja obiektów
użyteczności publicznej - Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Świeszynie kwota
195 000,00 zł
3. Zabezpieczenie środków planowanych do wydatkowania w 2014 roku w dziale 900
Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska, w rozdziale 90002 Gospodarka
odpadami na realizację prac planistycznych wynikających z podpisanego porozumienia
ze Związkiem Miast i Gmin Dorzecza Parsęty oraz Gmin Sąsiednich w kwocie 10 000 zł.
Zadanie zgodnie z harmonogramem całkowicie zrealizowanie zostanie w 2015 roku.
4. Zabezpieczenie środków na realizację umowy wykonania oświetlenia drogowego
w Konikowie na działkach nr: 91/16, 91/47, 92/7, 93/4, 123/1 obr. Konikowo.
5. Zabezpieczenie środków w dziale 926 Kultura fizyczna i sport, rozdział 92601 Obiekty
sportowe na realizację zadania wynikającego z podpisanej umowy pn.: Budowa budynku
zaplecza (socjalno – szatniowego) na boisku sportowym w Strzekęcinie – wykonanie
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parkingu wraz z placem manewrowym przy boisku w Strzekęcinie – kwota 130 634,93 zł.
W roku 2014 zrealizowano częściowo założenia wynikające z podpisanych umów.
Zakończenie realizacji zadań nastąpi w 2015 r. Płatności do wysokości 518 008, 70 zł
zostaną uregulowane do 30 czerwca 2015 r.
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