
UCHWAŁA NR XXVIII/316/2020 
RADY MIASTA SANDOMIERZA 

z dnia 29 grudnia 2020 r. 

w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (tj. 
Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 263 ust. 2-7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) 

Rada Miasta Sandomierza 
uchwala co następuje : 

§ 1.  
Ustala się wykaz wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020 oraz określa się 
ostateczny termin dokonania wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.  

§ 2.  
Ustala się plan finansowy wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020 zgodnie 
z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 3.  
Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza. 

§ 4.  
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Świętokrzyskiego . 
 
  
 

Przewodniczący Rady 
Miasta Sandomierza 

 
 

Wojciech Czerwiec 
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Wykaz wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020. 

Lp. Wyszczególnienie Kwota (w zł) Termin realizacji 

1. „Wymiana studni i odcinka kanalizacji 

sanitarnej odprowadzającej nieczystości 

płynne z kuchni w Szkole Podstawowej 

nr 3 w Sandomierzu” 

8.372,83 zł 30.06.2021 rok 

2. „Wykonanie przepompowni 

ścieków kanalizacji sanitarnej w 

Szkole Podstawowej nr 3” 

34.910,63 zł  30.06.2021 rok 

3. „Wymiana nawierzchni bezpiecznej na 

placu zabaw w żłobku przy Przedszkolu 

Samorządowym nr 5” 

92.650,19 zł 30.06.2021 rok 

 Razem 135.933,65 zł   

 

 

 

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVIII/316/2020
Rady Miasta Sandomierza
z dnia 29 grudnia 2020 r.
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Plan finansowy wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020 

 

Dział Rozdział § Wyszczególnienie Kwota planu 

801   Oświata i wychowanie 43.283,46 

 80101  Szkoły podstawowe 43.283,46 

  427 Zakup usług remontowych 8.372,83 

  4270 „Wymiana studni i odcinka kanalizacji 

sanitarnej odprowadzającej nieczystości 

płynne z kuchni w Szkole Podstawowej nr 3 w 

Sandomierzu” 

8.372,83 

  605 Wydatki inwestycyjne jednostek 

budżetowych 

34.910,63 

  6050 „Wykonanie przepompowni ścieków 

kanalizacji sanitarnej w Szkole Podstawowej 

nr 3” 

34.910,63 

855   Rodzina 92.650,19 

 85516  System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 92.650,19 

  427 Zakup usług remontowych 92.650,19 

  4270 „Wymiana nawierzchni bezpiecznej na placu 

zabaw w żłobku przy Przedszkolu 

Samorządowym nr 5” 

92.650,19 

 

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVIII/316/2020
Rady Miasta Sandomierza
z dnia 29 grudnia 2020 r.
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Uzasadnienie

W sprawie ustalenie wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020
oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków.

Zgodnie z art. 263 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U.
z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ustala wykaz
wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego – związanych z realizacją umów
wymienionych w art. 263 ust. 3 oraz określa ostateczny termin dokonania wydatków ujętych w
wykazie. Natomiast w myśl art. 263 ust. 5 w/w ustawy, łącznie z wykazem wydatków, które nie
wygasają z upływem roku budżetowego, organ stanowiący ustala plan finansowy tych wydatków w
podziale na działy i rozdziały klasyfikacji wydatków.

Wydatki niewygasające z końcem 2020 roku zostały ustalone na kwotę 135.933,65 zł z następujących
przyczyn:

1. Dział 801 - Oświata i wychowanie , rozdział 80101 - Szkoły podstawowe, paragraf 6050 -
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych;

Kwota: 34.910,63zł

W dniu 19.10.2020r. została zawarta umowa na „Wykonanie przepompowni ścieków kanalizacji
sanitarnej w Szkole Podstawowej nr 3” z terminem realizacji do 15.12.2020 r. Na wniosek
wykonawcy z uwagi na opóźnienie w dostawie przepompowni ścieków kanalizacji sanitarnej
spowodowane trwającym w Polsce od 20 marca 2020 r. stanem epidemii wywołanym COVID 19,
zmieniono termin realizacji umowy do dnia 30.12.2020r. W związku z powyższym odbiór
wykonanych robót oraz rozliczenie z wykonawcą nastąpi na początku 2021 roku.
Biorąc powyższe pod uwagę, podjęcie uchwały jest zasadne.

2. Dział 801 - Oświata i wychowanie , rozdział 80101 - Szkoły podstawowe, paragraf 4270 -
Zakup usług remontowych;

Kwota: 8.372,83 zł

Zadanie pn. „Wymiana studni i odcinka kanalizacji sanitarnej odprowadzającej nieczystości płynne
z kuchni w Szkole Podstawowej nr 3 w Sandomierzu” musi być wykonywane jednocześnie z
zadaniem pn. „Wykonanie przepompowni ścieków kanalizacji sanitarnej w Szkole Podstawowej nr
3”. Termin realizacji obu zadań ustalono na 15.12.2020r.
Na wniosek wykonawcy z uwagi na opóźnienie w dostawie przepompowni ścieków kanalizacji
sanitarnej spowodowane trwającym w Polsce od 20 marca 2020 r. stanem epidemii wywołanym
COVID 19, zmieniono termin realizacji umowy do dnia 30.12.2020r. W związku z powyższym odbiór
wykonanych robót oraz rozliczenie z wykonawcą nastąpi na początku 2021 roku.

3. Dział 855 - Rodzina , rozdział 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, paragraf
4270 - Zakup usług remontowych

Kwota: 92.650,19 zł

W dniu 1 października 2020 roku została zawarta umowa na „Wymianę nawierzchni bezpiecznej na
placu zabaw w żłobku przy Przedszkolu Samorządowym nr 5" z terminem realizacji do dnia
26.11.2020 roku. W związku ze zwiększeniem zakresu robót, wynikającym z konieczności wykonania
nowej podbudowy pod nawierzchnię bezpieczną przedłużono wykonawcy okres wykonania umowy
do dnia 30.12.2020 roku. W związku z powyższym odbiór wykonanych robót oraz rozliczenie z
wykonawcą nastąpi na początku 2021 roku.
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