
UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W MIELCU

z dnia .................... 2019 r.

w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2019.

Na podstawie art. 263 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2019 r., 
poz. 869 z późn. zm.) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: 
Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.)

Rada Miejska w Mielcu
uchwala co następuje:

§ 1. 

1. Ustala się wykaz wydatków zamieszczonych w budżecie Miasta Mielca, które nie wygasają z końcem roku 
budżetowego 2019:

1) wydatki w wysokości 16 750,00 zł w dziale 750 - administracja publiczna, rozdział 75023 - urzędy gmin  na 
zadanie "Wdrożenie - E Mielec" których ostateczny termin realizacji ustala się na dzień 30 czerwca 2020 r.,

2) wydatki w wysokości 1 066 570,83 zł w dziale 900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 
90002 - gospodarka odpadami, na zadanie "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy 
Miejskiej Mielec" których ostateczny termin realizacji ustala się na dzień 31 stycznia 2019 r.,

3) wydatki w wysokości 80 000,00 zł w dziale 900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 
90002 - gospodarka odpadami, na zadanie "Rekompensata za utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych" których ostateczny termin realizacji ustala się na dzień 31.01.2020 r.,

4) wydatki w wysokości 13 600,00 zł w dziale 900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 
90003 - oczyszczanie miast i wsi, na zadanie "Zakup usług pozostałych - utrzymanie koszy ulicznych, 
likwidacja dzikich wysypisk, interwencyjne sprzątanie" których ostateczny termin realizacji ustala się na dzień 
31.01.2020 r.,

5) wydatki w wysokości 9 725,00 zł w dziale 900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90013 - 
schronisko dla zwierząt, na zadanie "Bieżące utrzymanie schroniska" których ostateczny termin realizacji ustala 
się na dzień 31.01.2020 r.,

6) wydatki w wysokości 74 415,00 zł w dziale 900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 
90095 - pozostała działalność, na zadanie "Remonty elementów małej architektury" których ostateczny termin 
realizacji ustala się na dzień 30.03.2020 r.,

7) wydatki w wysokości 4 582,00 zł w dziale 900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 - 
pozostała działalność, na zadanie "Bieżące utrzymanie toalet publicznych" których ostateczny termin realizacji 
ustala się na dzień 31.01.2020 r.,

8) wydatki w wysokości 3 318,00 zł w dziale 900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 - 
pozostała działalność, na zadanie "Bieżące utrzymanie toalet publicznych" których ostateczny termin realizacji 
ustala się na dzień 31.01.2020 r.,

9) wydatki w wysokości 6 000,00 zł w dziale 900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 - 
pozostała działalność, na zadanie "Bieżące utrzymanie toalety publicznej (miejskiej) usytuowanej w budynku 
Biblioteki Publicznej przy ul. Kusocińskiego" których ostateczny termin realizacji ustala się na dzień 
31.01.2020 r.,

10) wydatki w wysokości 4 920,00 zł w dziale 900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 
90095 - pozostała działalność, na zadanie "Usługa wsparcia merytorycznego w uzyskaniu należnych kwot 
wynikających z tyt. obciążenia cen jednostkowych energii elektrycznej" których ostateczny termin realizacji 
ustala się na dzień 30.06.2020 r.,

11) wydatki w wysokości 1 073 918,90 zł w dziale 900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 
90003 - oczyszczanie miast i wsi, na zadanie "Utrzymanie letnie i zimowe dróg" których ostateczny termin 
realizacji ustala się na dzień 30.03.2020 r.,

12) wydatki w wysokości 500,00 zł w dziale 921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92113 - 
centra kultury i sztuki, na zadanie "Analizy, ekspertyzy, opinie" których ostateczny termin realizacji ustala się 
na dzień 30.06.2020 r.,
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13) wydatki w wysokości 145 231,48 zł w dziale 750 - administracja publiczna, rozdział 75023 - urzędy gmin na 
zadanie "Modernizacja budynków administracyjnych UM w tym m.in.: modernizacja Straży Miejskiej, remont 
piwnicy" których ostateczny termin realizacji ustala się na dzień 01.04.2020 r.

14) wydatki w wysokości 120 000,00 zł w dziale 750 - administracja publiczna, rozdział 75023 - urzędy gmin na 
zadanie "Modernizacja budynków administracyjnych UM w tym m.in.: modernizacja Straży Miejskiej, remont 
piwnicy" których ostateczny termin realizacji ustala się na dzień 31.01.2020 r.

15) wydatki w wysokości 35 670,00 zł w dziale 801 - oświata i  wychowanie, rozdział 80104 - przedszkola, na 
zadanie "Modernizacja obiektów oświatowych" których ostateczny termin realizacji ustala się na dzień 
30.06.2020 r.

16) wydatki w wysokości 67 404,00 zł w dziale 900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 
90095, na zadanie "Przygotowanie inwestycji - opracowanie dokumentacji dla przedsięwzięcia polegającego na 
budowie zespołu budynków wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem tzw. mieszkanie +" których 
ostateczny termin realizacji ustala się na dzień 30.06.2020 r.

17) wydatki w wysokości 288 435,00 zł w dziale 926 - kultura fizyczna, rozdział 92604 - instytucje kultury 
fizycznej, na zadanie Zakupy inwestycyjne MOSIR (wyposażenie MOSIR - wymiana akumulatorów, aerator, 
weltykulator, klimatyzacja)" których ostateczny termin realizacji ustala się na dzień 15.02.2020 r.

2. Ustala się plan finansowy wydatków, o których mowa w ust 1, w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji 
wydatków z wyodrębnieniem wydatków majątkowych, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. 

Wykonanie uchwały zleca się Prezydentowi Miasta Mielca

§ 3. 

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Gospodarki i Finansów.

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Bogdan Bieniek
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Załącznik do uchwały Nr ....................

Rady Miejskiej w Mielcu

z dnia....................2019 r.

Plan finansowy wydatków, o których mowa w § 1, w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji wydatków 
z wyodrębnieniem wydatków majątkowych

Wydatki bieżące 

Lp. Dział Rozdział § Nazwa wydatku  Ostateczny termin 
dokonania wydatku  

Kwota wydatków 
niewygasających 
z upływem roku 

2019  
1 2 3 4 5 6 7
1 750 75023 4170 Wdrożenie - E Mielec 30.06.2020 r. 16 750,00

2 900 90002 4300 Odbiór 
i zagospodarowanie 
odpadów komunalnych 
z terenu Gminy 
Miejskiej Mielec

31.01.2020 r. 1 066 570,83

3 900 90002 4300 Rekompensata za 
utrzymanie Punktu 
Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych

31.01.2020 r. 80 000,00

4 900 90003 4300 Zakup usług pozostałych 
- utrzymanie koszy 
ulicznych, likwidacja 
dzikich wysypisk, 
interwencyjne sprzątanie

31.01.2020 r. 13 600,00

5 900 90013 4300 Bieżące utrzymanie 
schroniska 

31.01.2020 r. 9 725,00

6 900 90095 4270 Remonty elementów 
małej architektury 

30.03.2020 r. 74 415,00

7 900 90095 4270 Bieżące utrzymanie 
toalet publicznych 

31.01.2020 r. 4 582,00

8 900 90095 4300 Bieżące utrzymanie 
toalet publicznych 

31.01.2020 r. 3 318,00

9 900 90095 4270 Bieżące utrzymanie 
toalety publicznej 
(miejskiej) usytuowanej 
w budynku Biblioteki 
Publicznej przy ulicy 
Kusocińskiego 

31.01.2020 r. 6 000,00

10 900 90095 4300 Usługa wsparcia 
merytorycznego w 
uzyskaniu należnych 
kwot wynikających z 
tyt. obniżenia cen 
jednostkowych energii 
elektrycznej

30.06.2020 r. 4 920,00

11 900 90003 4300 Utrzymanie letnie 
i zimowe dróg

30.03.2020 r. 1 073 918,90

12 921 92113 4390 Analizy, ekspertyzy, 
opinie

30.06.2020 r. 500,00

Razem: 2 354 299,73
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Wydatki majątkowe

Lp. Dział Rozdział § Nazwa wydatku  Ostateczny termin 
dokonania wydatku  

Kwota wydatków 
niewygasających 
z upływem roku 

2019  
1 2 3 4 5 6 7

1 750 75023 6050 Modernizacja 
budynków 
administracyjnych 
UM w tym m.in.: 
modernizacja Straży 
Miejskiej, remont 
piwnicy

01.04.2010 r. 145 231,48

2 750 75023 6050 Modernizacja 
budynków 
administracyjnych 
UM w tym m.in..: 
modernizacja Straży 
Miejskiej, remont 
piwnicy

31.01.2020 r. 120 000,00

3 801 80104 6050 Modernizacja 
obiektów 
oświatowych

30.06.2020 r. 35 670,00

4 900 90095 6050 Przygotowanie 
inwestycji - 
opracowanie 
dokumentacji dla 
przedsięwzięcia 
polegającego na 
budowie zespołu 
budynków 
wielorodzinnych wraz z 
zagospodarowaniem 
tzw. mieszkanie +

30.06.2020 r. 67 404,00

5 926 92604 6060 Zakupy inwestycyjne 
MOSIR (wyposażenie 
MOSIR - wymiana 
akumulatorów, aerator, 
wertykulator, 
klimatyzacja)

15.02.2020 r. 288 435,00

Razem: 656 740,48
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Uzasadnienie

Na podstawie art 263 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity:
Dz. U. z 2019, poz. 869 z późn. zm.) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może ustalić wykaz
wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz określić ostateczny termin dokonania
każdego wydatku ujętego w tym wykazie. Łącznie z wykazem wydatków niewygasających, organ stanowiący
ustala plan finansowy tych wydatków w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji wydatków
z wyodrębnieniem wydatków majątkowych. W uchwale tej ujęto wydatki, które nie zostaną wykonane do
końca 2019 r., a ich realizacja wynika z przyjętych przez Gminę Miejską Mielec zobowiązań.

1) Zadanie „Wdrożenie - E Mielec” - umowa Nr FKR.272.4.2019 z 01.04.2019 r., umowa Nr
FKR.272.5.2019 z dnia 31.10.2019 r.,

2) Zadanie "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Mielec" - umowa
Nr ZP.272.11.2018 z 30.03.2018 r.

3) Zadanie "Rekompensata za utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych" - umowa Nr
GO.032.3.2018 z 15.11.2018 r., umowa Nr GO.032.1.2018 z 15.05.2018 r.

4) Zadanie "Zakup usług pozostałych - utrzymanie koszy ulicznych, likwidacja dzikich wysypisk,
interwencyjne sprzątanie" - umowa Nr ZP.272.75.2018 z 27.12.2018 r.

5) Zadanie "Bieżące utrzymanie schroniska" - umowa Nr OŚZK.272.35.2019 z 30.07.2019 r.,

6) Zadanie "Remonty elementów małej architektury" - umowa Nr I.272.25.2019 z 04.11.2019 r.

7) Zadanie "Bieżące utrzymanie toalet publicznych" - umowa Nr OŚZK.272.2.2019 z 01.02.2019 r.

8) Zadanie "Bieżące utrzymanie toalet publicznych" - umowa Nr OŚZK.272.2.2019 z 01.02.2019 r.

9) Zadanie "Bieżące utrzymanie toalety publicznej (miejskiej) usytuowanej w budynku Biblioteki Publicznej
przy ulicy Kusocińskiego" - umowa Nr OŚZK.272.39.2019 z dnia 19.08.2019 r.

10) Zadanie "Usługa wsparcia merytorycznego w uzyskaniu należnych kwot wynikających z tyt. obniżenia
cen jednostkowych energii elektrycznej" - umowa Nr DTE.272.48.2019 r. z 12.11.2019 r

11) Zadanie "Utrzymanie letnie i zimowe dróg" - umowa Nr ZP.272.73.2018 z 31.12.2018 r.

12) Zadanie "Analizy, ekspertyzy, opinie" - umowa Nr I.272.17.2019 z 09.08.2019 r.

13) Zadanie "Modernizacja budynków administracyjnych UM w tym m.in.: modernizacja Straży Miejskiej,
remont piwnicy" - Firma HYDROMET Sp. z o.o., Błażowa

14) Zadanie "Modernizacja budynków administracyjnych UM w tym m.in..: modernizacja Straży Miejskiej,
remont piwnicy" - umowa Nr I.272.30.2019 z 04.12.2019 r.

15) Zadanie "Modernizacja obiektów oświatowych" - umowa Nr I.272.28.2019 z 25.11.2019 r. ,

16) Zadanie "Przygotowanie inwestycji - opracowanie dokumentacji dla przedsięwzięcia polegającego na
budowie zespołu budynków wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem tzw. mieszkanie +" - umowa Nr
ZP.272.82.2017 z 12.12.2017 r.,

17) Zadania "Zakupy inwestycyjne MOSIR (wyposażenie MOSIR - wymiana akumulatorów, aerator,
wertykulator, klimatyzacja) - umowa Nr 3/ZP/2019 z 29.11.2019 r.
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