
UCHWAŁA Nr ………../………./2020 

RADY GMINY GNIEZNO 

z dnia 29.12.2020r. 

w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 

2020 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków  

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

gminnym (tj. Dz.U z 2020 r. poz.  713, z późn. zm. ) i art.263 ust.2,3,4,5 ustawy z dnia 

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 869, z późn. zm.) 

uchwala się, co następuje: 

§ 1 

1. Ustala wykaz wydatków w budżecie Gminy Gniezno na 2020 rok, które nie wygasają 

z upływem 2020 roku zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały. 

2. Ustala się plan finansowy wydatków nie wygasających w układzie szczegółowej 

klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 2 

Określa się ostateczny termin realizacji wydatków wymienionych w § 1 ust. 1 do dnia 

30 czerwca 2020 roku. 

§ 3 

Środki na finansowanie wydatków określonych w § 1 podlegają przekazaniu na 

wyodrębnione subkonto podstawowego rachunku bankowego Gminy Gniezno. 

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gniezno. 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy 

Gniezno. 

 

 

 

 



 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr …./…../2020                                                                                    

Rady Gminy Gniezno                                                                                                                          

z dnia 29 grudnia 2020 roku 

Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem 2020r.: 

Nr  Nazwa zadania Termin realizacji 

1. Konserwacja stawu w Zdziechowie dz.128  30.06.2021 r. 

2. Opracowanie kompletu dokumentacji na 

przebudowę drogi gminnej w m. 

Krzyszczewo - sporządzenie mapy do celów 

projektowych wraz z wznowieniem granic 

oraz przygotowanie wstępnego projektu 

podziału do decyzji ZRID, projekt 

przebudowy drogi gminnej, projekt 

przebudowy mostu, projekt skrzyżowania 

drogi gminnej z linią kolejową, projekt 

branżowy przełożenia kolizji z urządzeniami 

telekomunikacyjnymi i innymi. 

 

30.06.2021 r. 

3. Przebudowa skrzyżowania DK nr 15 z drogą 

gminną oznaczoną symbolem 7KD-D w m. 

Lulkowo (włączenie drogi gminnej z drogą 

krajową - zjazd)   

30.06.2021 r. 

4. Przebudowa drogi gminnej w m. Mnichowo 

I etap dz. 158,168,171/8,172,174  

30.06.2021 r. 

5. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości 

Lubochnia Etap II działki 102,149/41 o 

długości 600 mb 

30.06.2021 r. 

6. Modernizacja kotłowni gazowej w budynku 

Szkoły Podstawowej w Szczytnikach 

Duchownych - „Zakup pieca c.o. szkoła 

Szczytniki Duchowne" 

30.06.2021 r. 

 

 

 



Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr …./…../2020                                                                                    

Rady Gminy Gniezno                                                                                                                          

z dnia 29 grudnia 2020 roku 

Plan finansowy wydatków niewygasających z upływem 2020r. 

Lp. Dział Rozdział § Treść Plan W tym 

wydatki 

majątkowe w 

zł 

1. 010 01010 6050 Konserwacja stawu 

w Zdziechowie 

dz.128  umowa nr 

GR.272.122.2020 z 

dnia 21.12.2020 

65.000,00 65.000,00 

2. 600 60016 6050 Opracowanie 

kompletu 

dokumentacji na 

przebudowę drogi 

gminnej w m. 

Krzyszczewo - 

sporządzenie mapy 

do celów 

projektowych wraz z 

wznowieniem granic 

oraz przygotowanie 

wstępnego projektu 

podziału do decyzji 

ZRID, projekt 

przebudowy drogi 

gminnej, projekt 

przebudowy mostu, 

projekt 

skrzyżowania drogi 

gminnej z linią 

kolejową, projekt 

branżowy 

przełożenia kolizji z 

urządzeniami 

telekomunikacyjnym

i i innymi – umowa 

z projektantem – 

DROMACC – 

umowa nr 

GR.272.65.2020 z 

dnia 08.10.2020r. 

 

245.680,24 245.680,24 



3. 600 60016 6050 Przebudowa 

skrzyżowania DK nr 

15 z drogą gminną 

oznaczoną 

symbolem 7KD-D w 

m. Lulkowo 

(włączenie drogi 

gminnej z drogą 

krajową - 

zjazd)umowa oraz 

nadzór inwestorski 
Ryszard Ochramowicz  

Biuro Projektowe 

Nadzory Robót 

Drogowych Jankówko 

umowa  nr  

GR.272.123.2020 

2020 – kwota 

4 132,00zł 

500.000,00 500.000,00 

4. 600 60016 6050 Przebudowa drogi 

gminnej w m. 

Mnichowo I etap dz. 

158,168,171/8,172,1

74 – umowa nr 

GR.272.61.2020 z 

dnia 07.10.2020r. – 

Wykonawca 

TRANS-BRUK – 

Marek Begier na 

kwotę 634.138,30 zł, 

Energy Lux na 

usunięcie kolizji 

teletechnicznych – 

umowa nr 

GR.272.94.2020 z 

dnia 12.11.2020r. 

oraz nadzór 

inwestorski Ryszard 

Ochramowicz  Biuro 

Projektowe Nadzory 

Robót Drogowych 

Jankówko umowa  

nr   GR.272.105 

2020 – kwota 

6 350,00 zł 

696.104,30 696.104,30 



   

5. 600 60016 6050 Przebudowa drogi 

gminnej w 

miejscowości 

Lubochnia Etap II 

działki 102,149/41 o 

długości 600 mb 

umowa oraz nadzór 

inwestorski Ryszard 

Ochramowicz  Biuro 

Projektowe Nadzory 

Robót Drogowych 

Jankówko umowa  

Nr   

GR.272.124.2020    

– kwota 2 901,00 zł 

500.958,83 500.958,83 

6. 801 80101 6050 Modernizacja 

kotłowni gazowej w 

budynku Szkoły 

Podstawowej w 

Szczytnikach 

Duchownych - 

„Zakup pieca c.o. 

szkoła Szczytniki 

Duchowne" – 

umowa 

GR.272.117.2020 z 

dnia 1.12.2020 r.  

60.000,00 60.000,00 

    RAZEM: 2.067.743,37 2.067.743,37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

UZASADNIENIE do Uchwały Nr …../……/2020 Rady Gminy Gniezno  z dnia 29 

grudnia 2020 r. 

w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku 

budżetowego 2020 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków  

Zgodnie z art. 263 ustawy o finansach publicznych organ stanowiący jednostki 

samorządu terytorialnego może podjąć uchwałę w sprawie wydatków niewygasających 

pod warunkiem posiadania środków na ich wykonanie w budżecie tego roku, w którym 

zostały zaplanowane. Zgodnie bowiem z art. 263 ust. 6 o ustawy o finansach 

publicznych, środki finansowe na wydatki ujęte w wykazie wydatków niewygasających 

są gromadzone na wyodrębnionym subkoncie podstawowego rachunku bankowego 

jednostki samorządu terytorialnego. Środki te powinny być zatem przekazane na 

odpowiedni rachunek bankowy przed upływem roku budżetowego, tj. najpóźniej do 31 

grudnia. Możliwość ustalenia wydatków niewygasających dotyczy jedynie wydatków, 

w odniesieniu do których zawarte zostały umowy lub wkrótce takie umowy zostaną 

zawarte – w wyniku zakończonego postępowania przetargowego. W wykazie 

wydatków, które nie wygasają z upływem 2020r. (Załącznik nr 1 do Uchwały) 

wymieniono 6 zadań budżetowych z ostatecznymi terminami dokonania tych 

wydatków. W przypadku zadań inwestycyjnych umowy są już podpisane, ale 

uwarunkowania zawarte w umowie z wykonawcami dotyczącymi ich całkowitego 

rozliczenia nie są możliwe do zrealizowania do 31.12.2020r. W załączniku nr 2, zgodnie 

z art. 263 ust. 5 ustalono plan finansowy wydatków niewygasających. Ogólna kwota 

wydatków niewygasających z upływem 2020 roku wynosi 2.067.743,37 zł, z czego 

wydatki majątkowe wynoszą 2.067.743,37 zł. Dla wszystkich zadań ujętych w wykazie 

wydatków, które nie wygasają z upływem 2020 roku ustalono odrębnie dla każdego z 

nich ostateczny termin dokonania każdego wydatku w następnym roku budżetowym. 

 

 

 

 

 

 

 


