
Uchwala Nr 177/XVII/2019
Rady Miejskiej w Serceku
z dnia 18 grudnia 2019r.

w sprawie wykazu wydatków budżetu gminy, które nie wygasają z upływem roku
budźetowego 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Oz.U. z 2019r., poz. 506 z późno zm.) oraz art.263 ust. 2, 3 i 5 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r., poz. 869 z późno zm.),
Rada Miejska w Serceku uchwala, co następuje:

§1.

l. Ustala się wykaz wydatków budżetu Miasta i Gminy Serock, które nie wygasają z upływem
roku budżetowego 2019, stanowiący załącznik nr l do niniejszej uchwały.

2. Określa się ostateczny termin dokonania wydatków określonych w wykazie, o którym mowa
w ust. l, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Ustala się plan finansowy wydatków, o których mowa w § 1 ust. l, w podziale na działy
i rozdziały klasyfikacji wydatków, z wyodrębnieniem wydatków majątkowych, stanowiący
załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla
aktów prawa miejscowego.



Załącznik Nr 1 do

Uchwały Nr 177/XVII/20 19

Rady Miejskiej w Serocku

z dnia 18 grudnia 2019r.

Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019

L.p. Wyszczegółn ienie Kwota wydatków Ostateczny termin
realizacji

1 Budowa kanalizacji sanitarnej Serock, ul. Słodka 172 011,76 29.05.2020r.

RAZEM 172011,76
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Załącznik Nr 2 do

Uchwały Nr 177IXVII/2019

Rady Miejskiej w Serocku

z dnia 18 grudnia 2019r.

Plan finansowy wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019

z tego

Lp. Dział
Roz- § Wyszczególnienie

Plan wydatków
dział ogółem Wydatki Wydatki

bieżące majątkowe

1 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 172011,76 0,00 172011,76

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 172 011,76 0,00 172 011,76

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 172011,76 0,00 172011,76

RAZEM 172011,76 0,00 172011,76
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Uzasad niell ie do
Uchwały Nr 177/XVll/2019
Rady Miejskiej w Serceku
z dnia 18 grudnia 2019r.

Zgodnie z art. 263 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
(Dz.U. z 2019r., poz. 869 z późno zm.) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego
ustala wykaz wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego - zawiązanych
z realizacją umów wymienionych wart. 263 ust. 3 oraz określa ostateczny termin dokonania
wydatków ujętych w tym wykazie. Natomiast w myśl 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. Środki finansowe na wydatki ujęte w wykazie
przedsięwzięć będą gromadzone na wyodrębnionym subkoncie podstawowego rachunku
bankowego jednostki samorządu terytorialnego. zgodnie z art. 263 ust. 6 cytowanej ustawy.

Wydatki niewygasające z końcem roku 2019 zostały ustalone dla zadania pn. "Budowa
kanalizacji sanitarnej Serock ul. Słodka" na kwotę 172.011,76 zł.

Umowa na budowę kanalizacji sanitarnej została podpisana w dniu 24.04.20 19r. Termin
realizacji zadania, zgodnie z aneksem nr l, ustalono na dzień 17.12.20 19r. Zaawansowanie oraz
tempo prac wskazują, iż realizacja przedsięwzięcia i jego rozliczenie w roku bieżącym jest
niemożliwe. Końcowy odbiór i rozliczenie zadania nastąpi do 29.05.2020r.

Ponieważ powyższy wydatek spełnia wymogi określone w art. 263 ust. 3 ustawy
o finansach publicznych, podjęcie uchwały jest zasadne.
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