RADA MIEJSKA
UCHWAŁA Nr 313/VI/29/2012
RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA
z dnia 14 grudnia 2012r.
w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku
budżetowego 2012 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków
Na podstawie

art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 263 ust. 2, 3 i 5
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157
poz. 1240 z późn. zm.), Rada Miejska Konstancin-Jeziorna uchwala co następuje:

Ustała wykaz wydatków zamieszczonych w budżecie gminy Konstancin-Jeziorna na 2012 rok,
które nie wygasają z upływem 2012r., oraz określa ostateczny termin ich dokonania zgodnie z
załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

Ustała płan finansowy wydatków niewygasających z upływem 2012r. zgodnie z załącznikiem nr
2 do niniejszej Uchwały.

Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Gminy Konstancin-Jezioma.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 1 stycmia 2013 roku.
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Uzasadnienie
do Uchwały Nr 313/VI/29/2012 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna dnia
z
14
grudnia 2012r.
w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku
budżetowego 2012 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków

Zgodnie z art. 263 ustawy o finansach publicznych organ stanowiący jednos
tki samorządu
terytorialnego może podjąć uchwałę w sprawie wydatków niewygasaj ących
pod warunkiem
posiadania środków na ich wykonanie w budżecie tego roku, w którym zostały
zaplanowane.
Zgodnie bowiem z art. 263 ust. 6 o ustawy o finansach publicznych, środki finansowe
na wydatki
ujęte w wykazie wydatków niewygasających są gromadzone na wyodrębnion
ym subkoncie
podstawowego rachunku bankowego jednostki samorządu terytorialnego. Srodki te
powinny być
zatem przekazane na odpowiedni rachunek bankowy przed upływem roku budżet
owego, tj.
najpóźniej do 31 grudnia. Możliwość ustalenia wydatków niewygasających dotycz
y jedynie
wydatków, w odniesieniu do których zawarte zostaly umowy o zamówienie publiczne
lub wkrótce
takie umowy zostaną zawarte w wyniku zakończonego postępowania o udzielenie
zamówienia
publicznego w którym dokona wyboru wykonawcy.
W wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2012r. (Załącznik nr 1 do Uchwa
ły)
wymieniono 12 zadań budżetowych z ostatecznymi terminami dokonania wydatku.
W przypadku
zadań inwestycyjnych (poz. od 1 do 5) umowy są już podpisane i realizowane, ale uwarun
kowania
zawarte w umowie z wykonawcami dotyczącymi ich całkowitego rozliczenia nie daje pewno
ści ich
zakończenia i rozliczenia do 31.12.2012r. W przypadku zakupów inwestycyjnych (poz.
6 i 7)
postępowania o udzielenie zamówienia jest zakończone, z tym że umowy na zakup
i dostawę
sprzętu nie zostały jeszcze podpisane. Nie mniej jednak w przypadku zakupu urządzeń drukuj
ących
wielofunkcyjnych i zakupu sprzętu serwerowego, dostawa i płatność będzie dokonana w
2013 roku.
Natomiast w przypadku zadań bieżących (poz. od 8 do 12), nie jest możliwe dokonanie płatnoś
ci do
końca br. roku z uwagi na fakt, iż usługi te zgodnie z zawartą umową są realizowane do
31 grudnia
201 2r. Rozliczenie zadań i podpisanie protokołów odbioru nastąpi w styczniu 2013 roku,
dlatego
tez zasadne jest ujęcie tych wydatków bieżących w wykazie wydatków, które nie wygas
ają z
upływem 2012 roku.
Ponadto w przedmiotowej Uchwale w Załączniku nr 2, zgodnie z art. 263 ust. 5 ustalon
o
plan finansowy wydatków niewygasających w podziale na działy i rozdziały klasyfi
kacji
wydatków, z wyodrębnieniem wydatków majątkowych. Ogólna kwota wydatków niewyg
asających
z upływem 2012 roku wynosi 2.543.572 zł, z czego wydatki majątkowe wynoszą 2.497.095
zł, a
bieżące 46.477 zł. Dla wszystkich zadań ujętych w wykazie wydatków, które nie wygas
ają z
upływem 2012 roku ustalono odrębnie dla każdego z nich ostateczny termin dokonania
każdego
wydatku w następnym roku budżetowym.
—
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Załącznik nr I do Uchwały
Nr 313/VI/29/2012 Rady
Miejskiej Konstancin
-Jeziorna z dnia 14 grudnia 2012r.

Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem 2012r., oraz ostateczny termin ich dokonania
Ostateczny

Nr
zadania

Zadanie

.

1.
2.

termin
dokonania

.

Dokończenie kanalizacji 6 Wsi etap IV
Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w m.
Kawęczynek Borowina
Ulice Królewskiej Góry Gąsiorowskiego,
Żółkiewskiego, Potulickich, Czarnieckiego,
Wągrodzka, Jasiowa, Chodkiewicza
projekt+wykonanie
Modernizacja oświetlenia ulicznego wraz z
infrastrukturą drogową w ulicach: Sienkiewicza,
Źródlanej, Wierzejewskiego i Sobieskiego
Adaptacja zabytkowego budynku przy ul.
Mostowej 15 w Konstanacinie-Jeziornie
Zakup urządzeń drukujących wielofunkcyjnych
Zakup sprzętu serwerowego
Nadzory inwestorskie w zakresie bieżącego
utrzymania dróg gminnych
Bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej
Konserwacja oświetlenia ulicznego
Opracowanie strategii zakupu energii elektrycznej
Nadzór nad pracami związanymi z oświetleniem
dróg gminnych
-

-

wydatku
30.04.2013r.
31.05.2013r.

-

-

3.

4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
1 1.
12.

30.04.2013r.

31.03.2013r.
30.06.2013r.
31 .03.2013r.
31.03.2013r.
31.01.2013r.
31.01.201 3r.
31.01.201 3r.
3 1.03.2013r.
31.0l.2013r.

Załącznik nr 2 do Uchwały
Nr 313/VI/29/2012 Rady
Miejskiej Konstancin
-Jeziorna z dnia 14 grudnia 2012r.

Plan finansowy wydatków niewygasających z upływem 2012r.
Dział

„

Rozdział
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Tresc
Rolnictwo i łowiectwo
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
Transport i laczność
Drogi publiczne gminne
Gospodarka mieszkaniowa
Pozostała działalność
Administracja publiczna
Pozostała działalność
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Oświetlenie ulic, placów i dróg
Ogółem:

942 000
942 000
370 274
370 274
1 134 495
1 134 495
55 000
55 000
41 803
19 000
22 803

W tym wydatki
majątkowe_w_zi
942 000
942 000
365 600
365 600
1 134 495
1 134 495
55 000
55 000
O
O
O

2 543 572

2 497 095
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