
Uchwała Nr XIX/139/2019 

Rady Miejskiej Gminy Stęszew 

z dnia 19 grudnia 2019 roku 

 

w sprawie: niezrealizowanych kwot wydatków, które nie wygasają  

z upływem roku budżetowego 2019 

 

 Na podstawie art. 263 ust. 2, 3, 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  

o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 t.j. ze zmianami), 

Rada Miejska Gminy Stęszew uchwala, co następuje: 

 

§ 1. W załączniku do niniejszej uchwały ustala się: 

1. wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019, 

2. plan finansowy wydatków, o których mowa w pkt 1 uchwały, 

3. ostateczny termin dokonania wydatków, o których mowa w pkt 1 uchwały. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Stęszew. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie do Uchwały Nr XIX/139/2019 

Rady Miejskiej Gminy Stęszew 

z dnia 19 grudnia 2019 roku 

 

Rozdział Nazwa zadania Kwota Wyjaśnienia 

01010 

Budowa stacji 

uzdatniania wody w 

Jeziorkach - 

dokumentacja 

107.048,00 

Przedłużająca się procedura, związana z wydaniem decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 

przedsięwzięcia wpłynęła na konieczność przedłużenia 

terminu wykonania dokumentacji projektowej. 

01010 

Budowa i przebudowa 

oczyszczalni ścieków w 

miejscowości Witobel – 

dokumentacja techniczna 

145.000,00 

Przedłużająca się procedura, związana z wydaniem decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 

przedsięwzięcia wpłynęła na konieczność przedłużenia 

terminu wykonania dokumentacji projektowej. 

60016 

Budowa ul. Regatowej, 

Żeglarskiej, Wioślarskiej, 

Bojerowej, Łyżwiarskiej 

i Pływackiej 

53.686,32 

Nie uzyskano pozwolenia na budowę z powodu 

przedłużającej się procedury uzyskania niezbędnego 

odstępstwa od przepisów w zakresie warunków 

technicznych dla dróg publicznych. 

60016 

Budowa systemu 

zintegrowanych węzłów 

przesiadkowych przy 

stacji kolejowej w 

Stęszewie i przystanku 

kolejowym w Strykowie 

na terenie gm. Stęszew 

131.620,00 

Nie uzyskano pozwolenia na budowę z powodu 

przedłużającej się procedury uzyskania niezbędnych 

uzgodnień i pozwoleń od innych instytucji i zarządców 

sieci. 

63003 
Budowa promenady w 

Stęszewie - I i II etap 
20.106,00 

Nie uzyskano pozwolenia na budowę z powodu 

przedłużającej się procedury uzyskania niezbędnego 

uzgodnienia na przejście po terenach PKP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik 

do Uchwały Nr XIX/139/2019 

Rady Miejskiej Gminy Stęszew 

z dnia 19 grudnia 2019 roku 

 

Wykaz niezrealizowanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku 

budżetowego 2019 

Dział Rozdział Paragraf Nazwa zadania Kwota 

010 01010 6050 
Budowa stacji uzdatniania wody w 

Jeziorkach - dokumentacja 107.048,00 

010 01010 6050 
Budowa i przebudowa oczyszczalni 

ścieków w miejscowości Witobel – 

dokumentacja techniczna 

145.000,00 

600 60016 6050 
Budowa ul. Regatowej, Żeglarskiej, 

Wioślarskiej, Bojerowej, Łyżwiarskiej i 

Pływackiej 

53.686,32 

600 60016 6057 

Budowa systemu zintegrowanych węzłów 

przesiadkowych przy stacji kolejowej w 

Stęszewie i przystanku kolejowym w 

Strykowie na terenie gm. Stęszew 

111.877,00 

600 60016 6059 

Budowa systemu zintegrowanych węzłów 

przesiadkowych przy stacji kolejowej w 

Stęszewie i przystanku kolejowym w 

Strykowie na terenie gm. Stęszew 

19.743,00 

630 63003 6050 Budowa promenady w Stęszewie - I i II etap 20.106,00 

   
RAZEM 457.460,32 

 

 

 

Plan finansowy na 2020 rok 

 

I. Stan środków na 01.01.2020 rok        457.460,32 

II. Wydatki: 

Dział  010  Rolnictwo i łowiectwo     252.048,00 

Rozdział 01010  Infrastruktura wodociągowa 

    i sanitacyjna wsi      252.048,00 

Paragraf 6050  Wydatki inwestycyjne 

    jednostek budżetowych     252.048,00 

 

 



Dział  600  Transport i łączność     185.306,32 

Rozdział 60016  Drogi publiczne gminne    185.306,32 

Paragraf 6050  Wydatki inwestycyjne 

    jednostek budżetowych      53.686,32 

Paragraf 6057  Wydatki inwestycyjne 

    jednostek budżetowych    111.877,00 

Paragraf 6059  Wydatki inwestycyjne 

    jednostek budżetowych      19.743,00 

 

 

Dział  630  Turystyka         20.106,00 

Rozdział 63003  Zadania w zakresie  

upowszechniania turystyki       20.106,00 

Paragraf 6050  Wydatki inwestycyjne 

    jednostek budżetowych       20.106,00 

 

 

Termin realizacji do 25.06.2020 r. 

 

III. Stan środków na 30.06.2020 r.         0,00 

 

 

 

 

 

 

 

 


