UCHWAŁA NR XVI/129/2019
RADY GMINY SKĄPE
z dnia 20 grudnia 2019 r.
w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2019
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 o samorządzie gminnym(Dz. U. z 2019r.
poz. 506 ze zm.) oraz art. 263 ust. 2, 3, 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.o finansach publicznych (Dz. U.
z 2019 poz. 869 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się wykaz wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2019 oraz określa się
ostatecznie terminy dokonania wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Ustala się plan finansowy wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2019, zgodnie
z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skąpe.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Mariusz Kuźmicz

Uzasadnienie
W związku z prowadzonymi postępowaniami przetargowymi oraz uzasadnionymi przewidywaniami o braku
zakończenia wymienionych w załączniku nr 1 do projektu uchwały inwestycji w roku bieżącym, konieczne jest
podjęcie przedmiotowej uchwały zgodnie z art. 263 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2019 poz. 869 ze zm.). Kwoty wydatków zaplanowane do poniesienia nie później niż 30.06.2020r.
uwzględniają maksymalny czas wynikający z Ustawy o finansach publicznych, niezbędny na zapłacenie faktur.
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVI/129/2019
Rady Gminy Skąpe
z dnia 20 grudnia 2019 r.
Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem 2019r. oraz ostateczny termin ich dokonania
Lp.

Zadanie

Kwota (zł)

1.
2.

Zagospodarowanie terenu przy cmentarzu komunalnym w m. Pałck
Dokumentacja przebudowy/rozbudowy budynku OSP w miejscowości
Ołobok
Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w
Międzylesiu i rozbiórka budynku gospodarczego
Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Skąpe
(dokumentacja projektowa)
Wykonanie dokumentacji projektowej Przebudowy ze zmianą sposobu
użytkowania świetlicy w Podłej Górze
Wykonanie prac objętych nakazem LWKZ w zakresie zabezpieczenia
zabytkugminnego w Radoszynie

100.000,00
12.300,00

3.
4.
5.
6.
Razem

Id: E1DA8F58-C21A-4D70-A022-01F8054F3AAE. Podpisany

Termin
dokonania
wydatku
30.06.2020r.
30.06.2020r.

1.000.000,0
0
6.150,00

30.06.2020r.

18.450,00

30.06.2020r.

100.000,00

30.06.2020r.

1.236.900,0
0

-

30.06.2020r.
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVI/129/2019
Rady Gminy Skąpe
z dnia 20 grudnia 2019 r.
Plan finansowy wydatków niewygasających z upływem 2019 roku
L.p.

dzia
ł

rozdzia
ł

paragraf

treść

plan

1.

710

71035

6050

100.000,00

2.

754

75412

6050

12.300,00

12.300,00

3.

801

80101

6050

1.000.000,0
0

1.000.000,0
0

4.

900

90015

6050

6.150,00

6.150,00

5.

921

92109

6050

18.450,00

18.450,00

6.

921

92120

6050

Zagospodarowanie terenu przy cmentarzu
komunalnym w m. Pałck
Dokumentacja
przebudowy/rozbudowy
budynku OSP w miejscowości Ołobok
Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły
Podstawowej w Międzylesiu i rozbiórka
budynku gospodarczego
Budowa oświetlenia drogowego na terenie
Gminy Skąpe (dokumentacja projektowa)
Wykonanie
dokumentacji
projektowej
Przebudowy ze zmianą sposobu użytkowania
świetlicy w Podłej Górze
Wykonanie prac objętych nakazem LWKZ w
zakresie zabezpieczenia zabytku gminnego w
Radoszynie

w
tym
wydatki
majątkowe
100.000,00

100.000,00

100.000,00

1.236.900,0
0

1.236.900,0
0

Razem
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Uzasadnienie
W związku z prowadzonymi postępowaniami przetargowymi oraz uzasadnionymi przewidywaniami o braku
zakończenia wymienionych w załączniku nr 1 do projektu uchwały inwestycji w roku bieżącym, konieczne jest
podjęcie przedmiotowej uchwały zgodnie z art. 263 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2019 poz. 869 ze zm.). Kwoty wydatków zaplanowane do poniesienia nie później niż 30.06.2020r.
uwzględniają maksymalny czas wynikający z Ustawy o finansach publicznych, niezbędny na zapłacenie faktur.
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