UCHWAŁA NR XVI/181/19
RADY MIEJSKIEJ BRZEGU
z dnia 19 grudnia 2019 r.
w sprawie wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Brzeg na rok 2019, 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 2019 r.
poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815) oraz art. 263 ust. 2 i ust.5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 869), Rada Miejska Brzegu uchwala, co następuje :
§ 1. Ustala się:
1) wykaz wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Brzeg na 2019 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.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Brzegu
Janusz Ireneusz Wójcik
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVI/181/19
Rady Miejskiej Brzegu
z dnia 19 grudnia 2019 r.

Wykaz wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Brzeg na 2019 rok,
które nie wygasają z upływem roku budżetowego
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Wyszczególnienie
Transport i łączność
Drogi publiczne gminne
Wydatki majątkowe
w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne
„Przebudowa ulicy Platanowej”
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Wydatki majątkowe
w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne
„Nabycie udziału w nieruchomości przy ul.
Piłsudskiego 12 w Brzegu”
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
Wydatki majątkowe
w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne
„Wykonanie zabezpieczeń
przeciwpożarowych w budynku PSP nr 8”
Rodzina
Tworzenie i funkcjonowanie żłobków
Wydatki majątkowe
w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne
„Przebudowa pomieszczeń w budynku
Żłobka Miejskiego”
Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Wydatki majątkowe
w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne
„Budowa urządzeń podczyszczających wody
opadowe z dróg gminnych przed
wprowadzeniem do cieków wodnych”
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
Wydatki majątkowe
w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne
„Rozbudowa oświetlenia parkowego na
terenie Brzegu”
„Wykonanie projektu alejki, jako połączenia
pieszego, pomiędzy Parkiem Centralnym
a ul. Armii Krajowej w Brzegu”

Razem
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVI/181/19
Rady Miejskiej Brzegu
z dnia 19 grudnia 2019 r.

Plan finansowy wydatków budżetu Gminy Brzeg,
które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019
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Wyszczególnienie
Transport i łączność
Drogi publiczne gminne
Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych
„Przebudowa ulicy Platanowej”
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych
„Nabycie udziału w nieruchomości przy
ul. Piłsudskiego 12 w Brzegu”
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych
„Wykonanie zabezpieczeń
przeciwpożarowych w budynku PSP nr 8”
Rodzina
Tworzenie i funkcjonowanie żłobków
Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych
„Przebudowa pomieszczeń w budynku
Żłobka Miejskiego”
Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych
„Budowa urządzeń podczyszczających wody
opadowe z dróg gminnych przed
wprowadzeniem do cieków wodnych”
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych
„Rozbudowa oświetlenia parkowego na
terenie Brzegu”
„Wykonanie projektu alejki, jako połączenia
pieszego, pomiędzy Parkiem Centralnym a
ul. Armii Krajowej w Brzegu”
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Uzasadnienie
UCHWAŁY NR XVI/181/19
Rady Miejskiej Brzegu
z dnia 19 grudnia 2019 r.
Zadania, których realizacja i płatność nie mogą być wykonane w 2019 r.:
1) "Przebudowa ulicy Platanowej" z uwagi na przesunięcie terminu rozpoczęcia zadania w związku
z przedłużającą się procedurą zwiazaną z wyłonieniem wykonawcy,
2) "Wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych w budynku PSP" nr 8 z uwagi na konieczność
doprojektowania dodatkowych schodów zewnętrznych do budynku PSP nr 8, co spowodowało
wydłużenie czasu sporządzenia dokumentacji projektowo - kosztorysowej,
3) „Przebudowa pomieszczeń w budynku Żłobka Miejskiego" z uwagi na niemożliwość wykonania
całości prac w roku 2019,
4) "Budowa urządzeń podczyszczających wody opadowe z dróg gminnych przez wprowadzeniem do
cieków wodnych" ze względu na przedłużajace się procedury uzgadniania z Regionalnym Zarządem
Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz Starostwem Powiatowym w Brzegu dokumentacji niezbędnej
do wykonania przedmiotowych urządzeń,
5) „Rozbudowa oświetlenia parkowego na terenie Brzegu” w zwiazku z przedłużającą się procedurą
uzyskania pozwolenia wodno - prawnego,
6)

"Wykonanie projektu alejki, jako połączenia pieszego, pomiędzy Parkiem Centralnym
a ul. Armii Krajowej w Brzegu" w zwiazku z przedłużającym się cyklem uzgodnień proponowanych
rozwiązań projektowych z Opolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w celu uzyskania
pozwolenia na budowę.
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