UCHWAŁA NR XXVIII/309/16
RADY MIEJSKIEJ BRZEGU
z dnia 16 grudnia 2016 r.
w sprawie wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Brzeg na rok 2016, które nie wygasają z
upływem roku budżetowego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2016 r., poz. 446 i poz. 1579) i art. 263 ust. 2 i 5 ustawy dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 1870, poz. 1984), Rada Miejska Brzegu uchwala,
co następuje :
§ 1. Ustala się:
1) wykaz wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Brzeg na 2016 rok, które nie wygasają z upływem roku
budżetowego oraz określa się ostateczny termin ich realizacji zgodnie z załącznikiem nr 1,
2) plan finansowy wydatków, o których mowa w pkt. 1, w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji wydatków,
z wyodrębnieniem wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 2.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzegu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa
Opolskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Brzegu
Barbara Mrowiec
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/309/16
Rady Miejskiej Brzegu
z dnia 16 grudnia 2016 r.

Wykaz wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Brzeg na 2016 rok, które nie wygasają z upływem
roku budżetowego

Lp.

Dział

1.

801

Rozdział

80101

Wyszczególnienie
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
wydatki majątkowe
w tym: inwestycje i zakupy
inwestycyjne
„Budowa boiska wielofunkcyjnego
przy
PSP nr 1
„Termomodernizacja budynków
użyteczności publicznej na terenie
Gminy Brzeg”

Kwota
w złotych

Ostateczny
termin
dokonania
wydatku

251.200
251.200
251.200

.

251.200
30.06.2017r
31.200
30.06.2017r
220.000

2.

900
90004

Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska
Utrzymanie zieleni w miastach i
gminach
wydatki majątkowe
w tym: inwestycje i zakupy
inwestycyjne
„Rewaloryzacja Parku nad Odrą w
Brzegu”

Razem

Id: A4506965-661A-4ABB-9683-122F81E82021. Podpisany

66.610

30.06.2017r.

66.610
66.610
66.610
66.610
317.810

Strona 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/309/16
Rady Miejskiej Brzegu
z dnia 16 grudnia 2016 r.

Plan finansowy wydatków budżetu Gminy Brzeg ,
które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016

Lp.

Dział

1.

801

Rozdział

§

80101
6050

2.

801
80101
6050

Wyszczególnienie
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych
„Budowa boiska wielofunkcyjnego
przy
PSP nr 1”
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych
„Termomodernizacja budynków
użyteczności publicznej na terenie
Gminy Brzeg”

Plan
31.200
31.200
31.200
31.200
220.000
220.000
220.000

220.000
3.

900
90004
6050

Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska
Utrzymanie zieleni w miastach i
gminach
Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych
„Rewaloryzacja Parku nad Odrą w
Brzegu”

Razem
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UZASADNIENIE
UCHWAŁY NR XXVIII/309/16
Rady Miejskiej Brzegu
z dnia 16 grudnia 2016 r.
Realizacja i płatność powyższych zadań nie może być wykonana w 2016 r. w związku z:
1) przesunięciem terminu zakończenia wykonania dokumentacji projektowej na zadaniu pn. „Budowa
boiska wielofunkcyjnego przy PSP nr 1” na styczeń 2017 r., z uwagi na przedłużające się uzgodnienia
min. dot. wycinki drzew kolidujących z inwestycją, uzgodnieniami ZUD dot. przyłącza energetycznego,
2) tym, iż w ramach zadania pn. „Rewaloryzacja Parku nad Odra” zaplanowano wykonanie oświetlenia alei
parkowej biegnącej wzdłuż hali sportowej PG nr 1 przy ul. Oławskiej. Część zadania dotyczącego
oświetlenia alei parkowej w zakresie robót ziemnych i wbudowania kabli oświetleniowych zostanie
wykonana do końca 2016 r., natomiast pozostała część dotyczącą montażu nowych słupów
oświetleniowych wykonana zostanie w styczniu 2017 r., z uwagi na przedłużający się termin realizacji
zamówienia złożonego przez wykonawcę na zakup ww. słupów,
3) przedłużającą się procedurą podpisania umowy o dofinansowanie zadania pn.„Termomodernizacja
budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Brzeg” w części dotyczącej termomodernizacji PSP
nr 3 z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, która do dnia dzisiejszego
nie została jeszcze podpisana. Zakończenie zadania nastąpi w I kwartale 2017 r.

Id: A4506965-661A-4ABB-9683-122F81E82021. Podpisany

Strona 1

