
Uchwała Nr III/14/2006 Rady Miejskiej w Brzesku 
z dnia 27 grudnia 2006r. 

 
w sprawie: 
ustalenia wykazu wydatków niezrealizowanych w roku 2006, które nie wygasają 
z upływem roku budżetowego 
 
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym / tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./, art. 
191 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych/ Dz. U. 
Nr 249, poz. 2104 z późn. zm./ Rada Miejska w Brzesku, uchwala co następuje: 

§1 
 
 
Ustala się wykaz wydatków budżetowych niezrealizowanych w 2006 roku, które 
nie wygasają z upływem roku budżetowego: 
1.Uzbrojenie Pomianowskiego Stoku - etap-I - 113.848 zł 
2.Budowa kanalizacji sanitarnej północnej części miasta Brzeska wraz z 
przyłączami (dokumentacja projektowo-kosztorysowa) - zadanie Nr I - 72.346 zł 
3.Budowa kanalizacji sanitarnej północnej części miasta Brzeska wraz z 
przyłączami (dokumentacja projektowo-kosztorysowa) - zadanie Nr II - 16.470 
zł 

§2 
 
 
Plan finansowy wydatków wskazanych w §1 określa Załącznik Nr 1 do niniejszej 
uchwały. 

§3 
 
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzeska. 

§4 
 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 

 

 
 
 
 
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/14/2006 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 27 
grudnia 2006r. 
 
Plan finansowy wydatków budżetowych niezrealizowanych w roku 2006, które 
nie wygasają z upływem roku budżetowego. 
 



 
Transport i łączność 113.848 
Drogi publiczne gminne 113.848 w tym: 
wydatki majątkowe: 113.848 
Uzbrojenie Pomianowskiego Stoku etap I 113.848 
 
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 88.816 
Pozostała działalność 88.816 w tym: 
wydatki bieżące: 88.816 
Budowa kanalizacji sanitarnej dla północnej części miasta Brzeska wraz z 
przyłączami-zadanie Nr I 72.346 
Budowa kanalizacji sanitarnej dla północnej części miasta Brzeska wraz z 
przyłączami-zadanie Nr II 16.470 
 
Ogółem wydatki 202.664 
 
Uzasadnienie 
 
Zgodnie z art. 191.ust.1-4 ustawy o finansach publicznych ( D z.U. Nr 249, poz. 
2104 z późn. zm.) niezrealizowane kwoty wydatków zamieszczonych w budżecie 
jednostki samorządu terytorialnego wygasają z upływem roku budżetowego. 
Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może ustalić wykaz 
wydatków, do których nie stosuje się tego przepisu oraz określić ostateczny 
termin dokonania każdego wydatku ujętego w tym wykazie w następnym roku 
budżetowym. 
Łącznie z wykazem wydatków, które nie wygasają z upływem roku 
budżetowego, Rada Miejska ustala plan finansowy tych wydatków w podziale na 
działy i rozdziały klasyfikacji wydatków z wyodrębnieniem wydatków 
majątkowych. 
Środki finansowe na wydatki ujęte w wykazie wydatków niewygasających są 
gromadzone na wyodrębnionym subkoncie podstawowego rachunku bankowego 
jednostki samorządu terytorialnego. 
 
Wykaz wydatków niewygasających obejmuje następujące zadania: 
1.Uzbrojenie Pomianowskiego Stoku - etap I 
Wydłużenie czasu realizacji zadania spowodowane zostało koniecznością 
wykonania robót, które nie były przewidziane w projekcie ( drenaż odsączający, 
rozbiórka starego silosu ze ścianami żelbetowymi). Ponadto na wstrzymanie 
prac wpłynęła awaria magistrali wodociągowej powodując zalanie koryta drogi 
oraz rozmiękczenie gruntu rodzimego uniemożliwiając wjazd na budowę. 
2.Budowa kanalizacji sanitarnej dla północnej części miasta Brzeska wraz z 
przyłączami-zadanie Nr I 
3.Budowa kanalizacji sanitarnej dla północnej części miasta Brzeska wraz z 
przyłączami-zadanie Nr II 
Wykonanie dokumentacji na budowę kanalizacji północnej części miasta zostaje 
przesunięte w czasie w związku z przedłużającymi się procedurami uzyskania 
decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach oraz zmianą warunków technicznych odprowadzania ścieków 
do istniejącej kanalizacji przez użytkownika sieci. Ponadto do wniosku o wydanie 
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji niezbędne jest uzyskanie zgody 
wszystkich właścicieli działek na projektowany przebieg kanalizacji, co często 
jest trudne do załatwienia. 
 


