
 

Uchwała Nr II/11/2014 

Rady  Miejskiej w Tczewie 
z dnia 29 grudnia 2014r. 

 

 

w sprawie ustalenia wykazu wydatków budŜetu miasta, których niezrealizowane kwoty nie 

wygasają z upływem roku budŜetowego 2014 
 

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym( j.t. Dz. U. z 2013r. poz. 594 zm. poz. 645 i poz. 1318; z 2014r. poz. 379; poz. 1072)  i art. 

263 ust. 2, 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2013r. 

poz. 885 zm. poz. 938; poz. 1646; z 2014r. poz. 379; poz. 911; poz. 1146) – Rada Miejska  

w Tczewie, po zasięgnięciu opinii Komisji Polityki Gospodarczej i Komisji Finansowo – 

BudŜetowej 

 

u c h w a l a ,  c o  n a s t ę p u j e :  

 

§ 1 

 

Ustala się wykaz wydatków budŜetu miasta, których niezrealizowane kwoty nie wygasają  

z upływem roku budŜetowego 2014 oraz ostateczny termin ich dokonania, zgodnie  

z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2 

 

Ustala się plan finansowy wydatków budŜetu miasta, o których mowa w § 1, zgodnie  

z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 3 

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. 

 

§ 4 

 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacyjnym 

„PANORAMA MIASTA”. 

         

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Uzasadnienie 
 

W dniu 26.11.2014r. Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych w Tczewie złoŜył do Prezydenta 

Miasta wniosek, zmieniony 08.12.2014r., o uwzględnienie w wykazie wydatków budŜetu miasta, 

które nie wygasają z upływem roku budŜetowego dwóch zadań inwestycyjnych: „Wykonanie 

dokumentacji projektowych przebudowy dróg” o wartości 297.660 zł oraz „Wykonanie 

dokumentacji projektowej przebudowy ul. Jedności Narodu w Tczewie” o wartości 115.620 zł, 

ujętych w planie finansowym jednostki na 2014 rok w rozdziale 60016 § 6050. 

PowyŜsze podyktowane jest przedłuŜającymi się procedurami uzyskania warunków 

technicznych oraz uzgodnień od gestorów sieci: gazowej, elektrycznej, oświetlenia, 

niezawinionych przez wykonawców, a uniemoŜliwiających zakończenie prac projektowych oraz 

uzyskanie decyzji-pozwoleń na budowę.  

Planowane terminy zakończenia inwestycji: 

− „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Jedności Narodu w Tczewie” -

do 30 czerwca 2015 roku, 

− „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Gdańskiej w Tczewie wraz  

z budową drogi rowerowej do Bulwaru Nadwiślańskiego”- do 30 czerwca 2015 roku. 

W dniu 22 grudnia 2014r. Pani Dyrektor Fabryki Sztuk złoŜyła do Prezydenta Miasta wniosek  

o ujęcie w wykazie wydatków budŜetu miasta, które nie wygasają z upływem roku budŜetowego 

2014 zadania inwestycyjnego pn.:”Wykonanie makiety Tczewa na wystawę 20 lat 

wolności.Tczew 1920-1939” o wartości 25.000 zł. Prośba spowodowana  jest względami 

technicznymi. Makieta jest prototypem i w trakcie wykonania wystąpiły niezaleŜne od 

wykonawcy utrudnienia, co spowodowało przesunięcie terminu jej wykonania. Termin 

zakończenia inwestycji ustalono na 30 czerwca 2015 roku. 

Zgodnie z art. 263 ust. 2, 3, 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. 

U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) organ stanowiący jednostki samorządu 

terytorialnego moŜe ustalić wykaz wydatków, których niezrealizowane kwoty zamieszczone w 

budŜecie nie wygasają z upływem roku budŜetowego, a takŜe określić ostateczny termin 

dokonania kaŜdego wydatku ujętego w tym wykazie, przy czym jednocześnie naleŜy ustalić plan 

finansowy tych wydatków w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji wydatków  

z wyodrębnieniem wydatków majątkowych. Ostateczny termin dokonania wydatków upływa  

30 czerwca roku następnego. 

Mając na uwadze fakt, Ŝe w/w zadania inwestycyjne w roku bieŜącym nie zostaną 

zrealizowane i będą kontynuowane w 2015 roku, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 

 

Tczew, dnia 29 grudnia 2014r. 

 

  



Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Tczewie 

 Nr II/11/2014  z dnia 29 grudnia 2014r. 

 

WYKAZ WYDATKÓW BUDśETU MIASTA, KTÓRE  NIE WYGASAJĄ  

Z UPŁYWEM ROKU BUDśETOWEGO 2014  

ORAZ OSTATECZNY TERMIN ICH DOKONANIA. 

Lp. Wyszczególnienie 
Kwota wydatku  

w zł 

Ostateczny 

termin dokonania 

wydatku 

1. Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy 

ul. Jedności Narodu w Tczewie 
115 620 30.06.2015r. 

2. Wykonanie dokumentacji projektowych na 

przebudowę dróg 
297 660 30.06.2015r. 

3. Wykonanie makiety Tczewa na wystawę 20 lat 

wolności.Tczew 1920-1939. 
25 000 30.06.2015r. 

 Ogółem 438 280  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Tczewie 

Nr II/11/2014  z dnia 29 grudnia 2014r. 

 

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDśETU MIASTA, KTÓRE 

 NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDśETOWEGO 2014 

Dział Rozdział Wyszczególnienie Kwota w zł 

600  Transport i łączność  413 280 

 60016 Drogi publiczne gminne 413 280 

 
 

w tym: 

1. wydatki majątkowe 
413 280 

 
 

a) Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Jedności 

Narodu w Tczewie (§ 6050 – 115.620 zł) 
 

 
 

b) Wykonanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg  

(§ 6050 – 297.660 zł) 
 

921  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  25 000 

 92195 Pozostała działalność 25 000 

 
 

w tym: 

1. wydatki majątkowe 
25 000 

 
 

a) Wykonanie makiety Tczewa na wystawę 20 lat wolności.Tczew 

1920-1939 (§ 6050 – 25.000 zł) 
 

  Ogółem 438 280 

 


