
RADA MIEJSKA
UCHWAŁA NR 111/17/2010

RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIIM
z dnia 30 grudnia 2010 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, poz.1240; z 2010r. Nr 28, póz. 146, Nr 123, poz.835, Nr 152,
póz. 1020, Nr 96, póz.620) 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 2010) w
łącznej kwocie 2.537.535,51 zł:
1) w dziale 600 - Transport i łączność - 1.075.523,90 zł
2) w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa 241.353,14 zł
3) w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona

Przeciwpożarowa 120.000,-zł
4) w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 1.100.658,47 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 III/17/2010
Rady Miejskiej w Drawsku Pom.
z dnia 30 grudnia 2010 roku

Plan Finansowy wydatków
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Treść

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Drogi publiczne powiatowe
Dotacje celowe przekazane dla
powiatu na inwestycje i zakupy
inwestycyjne realizowane na
podstawie porozumień między jst
1 .Przebudowa ul.Królewiecka
Drogi publiczne gminne
Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych
1 .Odbudowa nawierzchni
ul.Grunwaldzkiej i pl. Bałtycki ego
po wybudowaniu sieci
kanalizacyjnej
Dotacje celowe przekazane dla
powiatu na inwestycje i zakupy
inwestycyjne realizowane na
podstawie porozumień między jst
1 .Przebudowa dróg powiatowej i
gminnych w m.Gudowo

GOSPODARKA
MIESZKANIOWA

Gospodarka gruntami i
nieruchomościami
Program Operacyjny Celu 3.
Europejska Współpraca
Terytorialna Współpraca
Transgraniczna Maklemburgia
- Pomorze Przednie/
Brandenburgia/Województwo
Zachodniopomorskie 2007-2013
- „Rewitalizacja i zmiana
funkcji dworca kolejowego w
Drawsku Pomorskim"
Wydatki inwest.jen.budż.
Wydatki inwest.jedn.budz.

Kwota
planu

1.075.523,90

198.520,22

198.520,22
877.003,68

243.433,68

633.570

241.353,14

241.353,14

241.353,14
205.150,17
36.202,97

W tym:
wydatki

majątkowe

1.075.523,90

198.520,22

198.520,22
877.003,68

243.433,68

633.570

241.353,14

241.353,14

241.353,14
205.150,17
36.202,97

Termin
realizacji

31.05.2011r.

31. 05.201 Ir.

31.05.201 Ir.

30.06.2011r.
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92109
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BEZPIECZEŃSTWO
PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA

Komendy powiatowe
Państwowej Straży Pożarnej
Dotacje celowe przek.do
powiatu na inwest.i zakupy
inwest.realizowane na podstawie
porozumień miedzy jst
1 . Współfmansowanie zakupu
nowego samochodu specjalnego z
podnośnikiem dla KPSP w
Drawsku Pom. realiz.w ramach
„Programu modernizacji Policji,
Straży Granicznej, PSP i Biura
Ochrony Rządu w latach 2007-
201 1" - program rządowy

KULTURA I OCHRONA
DZIEDZICTWA
NARODOWEGO
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.

RAZEM

120.000

120.000

120.000

1.100.658,47

1.100.658,47

1.100.658,47
528.316,07
572.342,40

2.537.535,51

120.000

120.000

120.000

1.100.658,47

1.100.658,47

1.100.658,47
528.316,07
572.342,40

2.537.535,51

30.03.201 Ir.

30.06.2011 r.



Uzasadnienie

do Uchwały Nr 111/17/2010 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 30 grudnia 2010 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 dnia 27 sierpnia 2009r. niezrealizowane
kwoty wydatków zamieszczonych w 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 realizacji zadań, zgodnie z załącznikiem do uchwały.

Wydatki roku 2010 nie wygasają w działach:

Dział 600
1. „ Przebudowa ul. Królewiecka "
Uzasadnienie:
Zadanie jest w trakcie realizacji. Przebudowano chodniki wraz ze zjazdami. Nie ułożono
nowej nawierzchni bitumicznej, ponieważ temperatura powietrza była zbyt niska dla tego
rodzaju robót.

2.„Odbudowa nawierzchni ul.Grunwaldzkiej i pl.Bałtyckiego po wybudowaniu sieci
kanalizacyjnej"
Uzasadnienie:
W związku z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi występującymi po podpisaniu
umowy (długotrwałe opady deszczu, niskie temperatury powietrza, opady śniegu) prawidłowe
wykonanie robót związanych z ułożeniem warstw: wiążącej i ścieralnej stało się niemożliwe
w roku 2010.

3. „Przebudowa dróg powiatowej i gminnych w m.Gudowo"
Uzasadnienie:
Zadanie przewidziane było do realizacji w 2010 roku przez Powiat, na mocy zawartego
porozumienia. Warunki atmosferyczne nie pozwoliły na odbiór techniczny robot
budowlanych. Prace zostaną odebrane w sprzyjającym okresie wiosennym. Dotacja dla
Powiatu zostanie przekazana po przedłożeniu kserokopii zapłaconych faktur dla wykonawcy
oraz protokołu odbioru robót i sprawozdania z wykonania zadania.

Dział 700
„ Rewitalizacja i zmiana funkcji dworca kolejowego w Drawsku Pomorskim "
Uzasadnienie:
W budżecie gminy na rok 2010 zostały zabezpieczone środki finansowe w wysokości
500.000,-zł, natomiast zapis w umowie z Wykonawcą mówi o wykonaniu robót o wartości do
500.000,-zł. Wykonawca przedłożył harmonogram rzeczowo - finansowy przerobu na kwotę



261.249,24 zł. W związku z tym pozostała kwota w wysokości 238.760,76 zł nie będzie
w roku 2010 wydatkowana.

Dział 754
„ Wspólfmansowanie zakupu nowego samochodu specjalnego z podnośnikiem dla KPSP
w Drawsku Pom. realiz.w ramach „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, PSP
i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2011" -program rządowy".
Uzasadnienie:
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wyłoniony został wykonawca, firma
BUMAR Sp z o.o. z Koszalina, z którą Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki
Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie podpisał umowę na dostawę samochodów, w tym
jeden dla Komendy Powiatowej PSP w Drawsku Pom. w terminie do 30 grudnia 2010r.
Jednak wykonawca w dniu 22 grudnia oznajmił, że w danym terminie nie zdoła wykonać
zamówienia, a termin odbioru technicznego został wskazany na dzień 10 stycznia 2011 r.

Dział 921
„ Rozbudowa Kina Drawa na Centrum Kultury "
Uzasadnienie:
Przy planowanych, przed rozpoczęciem postępowania przetargowego założeniach wyboru
wykonawcy i podpisania umowy w miesiącu styczniu 2010r. nastąpiło wydłużenie terminu
wyłonienia wykonawcy spowodowane złożonymi protestami, odwołaniami do KIO i ich
ostatecznymi rozstrzygnięciami. Podpisanie umowy z wybranym wykonawcą nastąpiło
w dniu 18 maja br. Wobec powyższego wykonanie zakresu robót zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-finansowym, narzuconym w SIWZ, jest niemożliwe do wykonania w 201 Or.


