RADA MIEJSKA

w DRAWSKU POMORSKA

UCHWAŁA NR XVII/158/2011
RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIIM
z dnia 29 grudnia 2011 roku

w sprawie ustalenia wykazu wydatków, do których nie stosuje się art.263 ust.l ustawy
o finansach publicznych oraz określenia ostatecznego terminu dokonania każdego
wydatku ujętego w tym wykazie w następnym roku budżetowym oraz ustalenia planu
finansowego tych wydatków.

Na podstawie art.263 ust.2 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach
publicznych (Dz.U. Nr 157, póz. 1240 z późn.zm) Rada Miejska w Drawsku Pomorskim
uchwala co następuje:
§1.1. Ustala się następujący wykaz wydatków, do których nie stosuje się art. 263 ust. l
ustawy o finansach publicznych (które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011) w
łącznej kwocie 1.811.021,95 zł:
1) w dziale 600 - Transport i łączność
35.000,- zł
2) w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
1.776.021,95 zł
2. Wykaz, o którym mowa w ust. l, zawiera plan finansowy tych wydatków w podziale na
działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków majątkowych oraz
określa ostateczny termin dokonania każdego wydatku w następnym roku budżetowym.
§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik do Uchwały Nr XVII/158/2011
Rady Miejskiej w Drawsku Pom.
z dnia 29 grudnia 2011 roku

Plan Finansowy wydatków
Dzia
ł

Rozd
z.

Kwota
planu

W tym:
wydatki
majątkowe

TRANSPORT 1 ŁĄCZNOŚĆ

35.000

35.000

Drogi publiczne gminne
Wydatki inwest.jedn.budż.
1 .Przebudowa dróg w m.Zarańsko
(drogi wewnętrznej należącej do
Gminy Drawsko Pomorskie i
drogi powiatowej nr 1952Z)

35.000

35.000

35.000

35.000

1.776.021,95

1.776.021,95

1.776.021,95

1.776.021,95

1.776.021,95
14.439,20
845.559,72
916.023,03

1.776.021,95
14.439,20
845.559,72
916.023,03

1.811.021,95

1.811.021,95

Treść

§

600
60016
6050

KULTURA I OCHRONA
DZIEDZICTWA
NARODOWEGO

921

92109

6050
6057
6059

Domy, ośrodki kultury, świetlice
i kluby
Regionalny Program
Operacyjny Województwa
Zachodniopomorskiego na lata
2007-2013 "Rozbudowa kina
"Drawa" na Centrum Kultury
w Drawsku Pom."
Wydatki inwest.jedn.budż.
Wydatki inwest.jedn.budż.
Wydatki inwest.jedn.budż.
RAZEM

Termin
realizacji

30.06.2012r.

30.06.2012r.

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XVII/158/2011 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 29 grudnia
2011 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków, do których nie stosuje się art.263 ust. l
ustawy o finansach publicznych oraz określenia ostatecznego terminu dokonania każdego
wydatku ujętego w tym wykazie w następnym roku budżetowym oraz ustalenia planu
finansowego tych wydatków.
Zgodnie z art.263 Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. niezrealizowane
kwoty wydatków zamieszczonych z budżecie jst wygasają z upływem roku budżetowego.
Jednak organ stanowiący jst może ustalić wykaz wydatków, do których nie stosuje się tej
zasady. Wówczas organ stanowiący ustala wykaz wydatków, które nie wygasają z końcem
roku budżetowego. Ustala plan finansowy w podziale na działy, rozdziały klasyfikacji
budżetowej z wyodrębnieniem wydatków majątkowych, oraz określa ostateczny termin
dokonania każdego wydatku ujętego w tym wykazie w następnym roku budżetowym. Na
podstawie wniosku URN sporządzono wykaz zadań wraz z planem finansowym oraz
określono termin zadań zgodnie z załącznikiem do uchwały.
Wydatki roku 2011 nie wygasają w działach:
Dział 600
L „Przebudowa dróg w m.Zarańsko (drogi wewnętrznej należącej do Gminy Drawsko
Pomorskie i drogi powiatowej nr 1952Z) "
Uzasadnienie:
Z powodu nastania warunków zimowych, stało się niemożliwe prowadzenie robót
budowlanych związanych z budową chodników. Prace te zostaną wykonane w 2012 roku
w dogodnych warunkach atmosferycznych.
Dział 921
1. „ Rozbudowa kina „ Drawa " na Centrum Kultury"
Uzasadnienie:
Zakres robót określony w harmonogramie na rok 2011 nie został w pełni zrealizowany z winy
wykonawcy, za co naliczone zostały kary umowne za III i IV kwartał br. Łączna kwota
wydatkowana na to zadanie w roku 2011 wyniosła 973.978,05 zł. W tegorocznym budżecie,
zgodnie z umową zabezpieczono środki w wysokości 2.750.000,-zł, wobec tego brakuje
wykonania na kwotę l .776.021,95 zł.

