UCHWAŁA NR XLVII/276/2017
RADY GMINY TERESIN
z dnia 28 grudnia 2017 r.
w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających
z upływem roku budżetowego 2017

Na podstawie art. 263 ust. 2, 3 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 ze zmianami) Rada Gminy Teresin uchwala,
co następuje:
§1
Ustala się wykaz i plan wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2017,
z podziałem na działy i rozdziały klasyfikacji wydatków z wyodrębnieniem wydatków majątkowych
oraz z określeniem ostatecznego terminu realizacji zadania, stanowiący załącznik nr 1
do niniejszej uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Teresin.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Bogdan Linard
Przewodniczący Rady Gminy

Załącznik Nr 1
do uchwały nr XLVII/276/2017
Rady Gminy Teresin
z dnia 28 grudnia 2017 r.

Wykaz i plan wydatków niewygasających
z upływem roku budżetowego 2017
Dział

Rozdział

Nazwa zadania

600

60016

Przebudowa ulicy Guzowskiej do ulicy
Torowej

720 000,00 zł

30.06.2018 r.

Przebudowa ulicy Wąskiej w miejscowości
Teresin

199 682,63 zł

30.06.2018 r.

Roboty wykończeniowe w budynku strażnicy
OSP Budki Piaseckie

57 792,52 zł

30.06.2018 r.

Zaplecze sportowe GOSiR Teresin

71 430,28 zł

30.06.2018 r.

600

754

926

60016

75412

92604

Wydatki
majątkowe

Razem:

Ostateczny termin
dokonania wydatków

1 048 905,43 zł

Uzasadnienie
Zgodnie z art. 263 ust. 2 i 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i w wyniku
zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w którym dokonano wyboru
wykonawcy, organ stanowiący może ustalić wykaz wydatków niewygasających z upływem roku
budżetowego oraz określić ostateczny termin dokonania wydatku ujętego w wykazie.
Gmina posiada środki w budżecie na wyżej wymienione zadania, środki te zostaną przekazane na
subkonto bankowe.
Dział 600
W dziale tym ustala się plan wydatków na inwestycję pod nazwą „Przebudowa ulicy
Guzowskiej do ulicy Torowej”. i zadanie „ Przebudowa ulicy Wąskiej w miejscowości Teresin”.
Na realizację tych inwestycji były ogłoszone przetargi. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Rydmar„
Ryszard Chłystek wygrało przetargi na przebudowę – zostały podpisane umowy na wykonawstwo.
Ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne prace zostaną wykonane w okresie I półrocza 2018 r.
Dział 754
Zadanie pod nazwą: „Roboty wykończeniowe w budynku strażnicy OSP Budki
Piaseckie” - umowa została podpisana z wykonawcą PPHU SOCHBUD sp. c. po przetargu
niegraniczonym. Prace zostały wykonane w ok. 75%. Ze względu na niedogodne warunki
atmosferyczne w miesiącach X i XI prace zostaną wykonane w terminie do czerwca 2018 r.
Dział 926
Zadanie pod nazwą „Zaplecze sportowe GOSiR Teresin” - umowa była podpisana
z wykonawcą Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe PROBUT sp. c. Prace zostały wykonane
w ok. 75%. Ze względu na niedogodne warunki atmosferyczne w miesiącach X i XI prace zostaną
wykonane w terminie do czerwca 2018 r.

