
UCHWAŁA NR XXV/341/20 
RADY GMINY LUBICZ 

z dnia 17 grudnia 2020 r. 

w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t. j. Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713, poz. 1378.) oraz art. 263 ust. 2, 3, 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. 
Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1649 oraz Dz.U. z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175), 
uchwala się, co następuje: 

§ 1.  Ustala się wykaz wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Lubicz, które nie wygasają 
z upływem roku budżetowego 2020 oraz określa się ostateczny termin ich dokonania zgodnie z załącznikiem nr 
1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Ustala się plan finansowy wydatków niewygasających z upływem 2020 r. zgodnie z załącznikiem nr 
2 do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubicz. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 r. 

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Zbigniew Barcikowski 
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Załącznik nr 1

do uchwały nr XXV/341/20

Rady Gminy Lubicz z dn. 17 grudnia 2020 r.

Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020

Lp. Nazwa zadania Kwota w zł Ostateczny termin

dokonania wydatku

1. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej

na obszarze Aglomeracji Lubicz

1 495 802 30.06.2021 r.

2. Budowa dróg gminnych 2 899 877 30.06.2021 r.

3. Budowa i modernizacja oświetlenia gminnego 49 200 30.06.2021 r.

Razem 4 444 879
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Załącznik nr 2

do uchwały nr XXV/341/20

Rady Gminy Lubicz z dn. 17 grudnia 2020 r.

Plan finansowy wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020

Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan w zł

w tym
wydatki

majątkowe w
zł

010   Rolnictwo i łowiectwo 1 495 802 1 495 802

  01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 495 802 1 495 802

   
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej
na obszarze Aglomeracji Lubicz

1 495 802 1 495 802

600   Transport i łączność 2 899 877 2 899 877

  60016 Drogi publiczne gminne 2 899 877 2 899 877

    Budowa dróg gminnych 2 899 877 2 899 877

900  
Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska

49 200 49 200

  90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 49 200 49 200

    Budowa i modernizacja oświetlenia gminnego 49 200 49 200

    RAZEM 4 444 879 4 444 879
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UZASADNIENIE

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

organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może ustalić w drodze uchwały wykaz

wydatków niewygasających.

Zgodnie z informacją Referatu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Gminy w Lubiczu niżej

wymienione zadania inwestycyjne nie zostaną zrealizowane do końca 2020 r. W związku z tym

Referat wnioskuje o uznanie części zaplanowanych w 2020 r. wydatków na poniższe zadania jako

wydatki niewygasające.

1) Zadanie „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Aglomeracji Lubicz”

– z uwagi na pandemię COVID19 oraz wysoki stan wód gruntowych nie jest możliwe

zakończenie zadania w terminie zgodnym z umową, tj. 31.12.2020 r. Na realizację

inwestycji została zawarta umowa o nr INW.272.7.2020 z 7 maja 2020 r.

2) Zadanie „Budowa i modernizacja oświetlenia gminnego” – z uwagi na pandemię COVID

wykonawca wystąpił o zmianę terminu realizacji zadania wyznaczonego na 20.11.2020 r.

zgodnie z umową nr 272.49.2020 z 25.09.2020 r. oraz umową nr 272.48.2020 z 25.09.2020

r. Po podpisaniu aneksu, termin został zmieniony na 20.02.2020 r.

3) Zadanie „Budowa dróg gminnych” – ze względu na przedłużające się procedury

przetargowe dotyczące wybory wykonawcy robót budowlanych oraz opóźnienie wykonania

robót budowlanych spowodowanych sytuacją epidemiologiczną, do podpisanych umów

zostały zawarte aneksy terminowe określające termin zakończenia inwestycji na pierwszą

połowę 2021 r.
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