
UCHWAŁA NR XXXVII/303/20 
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE 

z dnia 29 grudnia 2020 r. 

w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków, które 
nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz ustalenia ostatecznego 

terminu ich dokonania 

Na podstawie art.  18  ust.  2  pkt  4  ustawy z   dnia 8   marca 1990   r. 
o  samorządzie gminnym (Dz.  U. z  2020  r., poz.  713  i  1378) oraz art. 263  
ustawy z  dnia 27  sierpnia 2009  r. o  finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., 
poz. 869 z późn. zm.1)), Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:  

§ 1. Ustala się wykaz oraz plan finansowy wydatków, które nie wygasają 
z upływem roku 2020: 

1. Dział 010  rozdział 01010  paragraf 6050:                                          
Opracowanie analizy porównawczej dotyczącej budowy kanalizacji sanitarnej  
dla miejscowości Dymaczewo Nowe, Dymaczewo Stare, Borkowice, Bolesławiec, 
Rogalin, Świątniki, Radzewice, Mieczewo w   oparciu o   dwa rozwiązania 
wariantowe zrzutu ścieków ze wskazaniem wariantu najkorzystniejszego 
ekonomicznie – 60 270,00 zł. 

2. Dział 600 rozdział 60004 paragraf 6050, 6057, 6059:                        
Niskoemisyjne przedsięwzięcia w     zakresie transportu zbiorowego  
– 4 364 601,42 zł. 

3. Dział 600 rozdział 60016 paragraf 6050: 

1) Projekty i    realizacje utwardzenia ulic wraz z    odwodnieniem 
– 1 943 712,82 zł; 

2) Projekty i budowa chodników – 222 653,09 zł; 

3) Wykonanie ścieżek rowerowych – 701.664,38 zł. 

4. Dział 801 rozdział 80101 paragraf 6050: 

1) Termomodernizacja z odwodnieniem SP Daszewice – 11 070,00 zł; 

2) Rozbudowa Szkoły Podstawowej w  Rogalinie z  budową sali gimnastycznej 
wraz z infrastrukturą towarzyszącą – 3 796 294,14 zł. 

5. Dział 900 rozdział 90001 paragraf 6050: 

1) Budowa sieci kanalizacyjnej w  Mosinie: ul. Sowiniecka i  boczna droga 
do ul. Sowinieckiej – 27 686,67 zł; 

 
1) Dz. U. z 2019 r., poz. 1622, 1649, 2020 i 2473 oraz z 2020 r., poz. 284, 374, 568, 695 i 1175 
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2) Kanalizacja sanitarna ul. Sowiniecka w Mosinie – 294 837,04 zł. 

6. Dział 900  rozdział 90015  paragraf 6050:                                           
Budowa i rozbudowa oświetlenia drogowego – 114 353,40 zł. 

7. Dział 900 rozdział 90095 paragraf 6057, 6059:                                  
Rewitalizacja Parku Strzelnica – 583 324,57 zł. 

8. Dział 921  rozdział 92109  paragraf 6050:                                           
Rozbudowa budynku MOK o dźwig osobowy z dostosowaniem budynku dla osób 
niepełnosprawnych – 8 610,00 zł. 

§ 2. Określa się nieprzekraczalny termin dokonania wydatków kwot 
wymienionych w § 1, na dzień 30 czerwca 2021 roku. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodnicząca Rady 
 
 

Małgorzata Kaptur 
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UZASADNIENIE

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 z  art. 263  ust. 6  ustawy o  finansach publicznych, środki finansowe
na wydatki ujęte w  wykazie wydatków niewygasających są gromadzone
na wyodrębnionym subkoncie podstawowego rachunku bankowego gminy.
Środki te muszą 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 o  zamówienie publiczne
lub wkrótce takie umowy zostaną zawarte – w   wyniku zakończonego
postępowania o udzielenie zamówienia.

Wykaz wydatków niewygasających z   podziałem na działy i   rozdziały
klasyfikacji wydatków wraz z uzasadnieniem:

1. Dział 010 rozdział 01010 paragraf 6050

Opracowanie analizy porównawczej dotyczącej budowy kanalizacji sanitarnej
dla miejscowości Dymaczewo Nowe, Dymaczewo Stare, Borkowice, Bolesławiec,
Rogalin, Świątniki, Radzewice, Mieczewo w   oparciu o   dwa rozwiązania
wariantowe zrzutu ścieków ze wskazaniem wariantu najkorzystniejszego
ekonomicznie – 60 270,00 zł: oczekiwanie na pozytywną opinię Aquanet S.A.
o możliwości podłączenia sieci do systemu kanalizacyjnego Aquanet S.A.

2. Dział 600 rozdział 60004 paragraf 6050, 6057, 6059

Niskoemisyjne przedsięwzięcia w    zakresie transportu zbiorowego
– 4 364 601,42 zł: oczekiwanie na pozwolenie na budowę dla zintegrowanych
węzłów przesiadkowych w  m. Mosina i Pecna i rozpoczęcie robót budowlanych.
Zintegrowany węzeł przesiadkowy w m. Drużyna - w trakcie realizacji.

3. Dział 600 rozdział 60016 paragraf 6050

2.1. Projekty i    realizacje utwardzenia ulic wraz z   odwodnieniem
– 1 943 712,82 zł:

a) projekt: Mosina, ciąg drogowy przebiegający przez ul. Grabową, Akacjową,
Jodłową – 33 210,00 zł: trwają prace projektowe;

b) projekt: Pecna, ul. Łąkowa, Różana – 13 065,06 zł: złożony wniosek
o pozwolenie na budowę;

c) projekt: Mosina, ul. Mieszka I  i etap II (łącznik) – 61 254,00 zł: trwają
prace projektowe;
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d) projekt: Mosina, ul. Budzyńska - 27 355,20 zł: złożony wniosek
o pozwolenie na budowę;

e) projekt: Daszewice, ul. Kasztanowa, Lipowa - 60 885,00 zł: trwają prace
projektowe;

f) projekt: wzmocnienie mostu w   Bolesławcu – 51 660,00 zł: prace
projektowe zostały zakończone, trwa przygotowanie wniosku o  pozwolenie
na budowę z kompletacją dokumentacji projektowej;

g) budowa: Mosina, ul. Piaskowa – 832 161,05 zł: trwa realizacja zadania
dla zamówienia podstawowego i   zakończono postępowanie o   udzielenie
zamówienia publicznego dla zamówienia uzupełniającego, w   wyniku którego
wkrótce zostanie zawarta umowa;

h) budowa: Mosina, ul. Matejki (fragment od ul. Wodnej do rozwidlenia
ul. Matejki) - 231 439,67 zł: zakończono postępowanie o udzielenie zamówienia
publicznego, w wyniku którego dokonano wyboru wykonawcy i wkrótce zostanie
zawarta umowa;

i) budowa: Mosina, ul. Łazienna i  Kanałowa - etap I  – 632 682,84 zł:
zakończono postępowanie o  udzielenie zamówienia publicznego, w  wyniku
którego dokonano wyboru wykonawcy i wkrótce zostanie zawarta umowa.

2.2. Projekty i  budowa chodników – 222 653,09 zł: budowa chodnika
w   ul. Kolejowej w   Mosinie na fragmencie od Dworca Kolejowego
do ul. Śremskiej – zakończono postępowanie o  udzielenie zamówienia
publicznego, w  wyniku którego dokonano wyboru wykonawcy i wkrótce zostanie
zawarta umowa.

2.3. Wykonanie ścieżek rowerowych – ścieżka rowerowa ul. Poznańska
w Daszewicach - etap II i etap III – 701 664,38 zł: trwa realizacja zadania
dla zamówienia podstawowego i   zakończono postępowanie o   udzielenie
zamówienia publicznego dla zamówienia uzupełniającego, w  wyniku którego
wkrótce zostanie zawarta umowa.

4. Dział 801 rozdział 80101 paragraf 6050

4.1. Modernizacja źródła ciepła i  instalacji c.o. w  budynkach oświatowych
Gminy Mosina i  termomodernizacja - termomodernizacja z  odwodnieniem
Szkoły Podstawowej w Daszewicach – 11 070,00 zł: zadanie w trakcie realizacji
w zakresie aktualizacji dokumentacji projektowej.

4.2. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Rogalinie z budową sali gimnastycznej
wraz z infrastrukturą towarzyszącą – 3 796 294,14 zł: trwa realizacja zadania.

5. Dział 900 rozdział 90001 paragraf 6050

5.1. Budowa sieci kanalizacyjnej w  Mosinie: ul. Sowiniecka i  boczna droga
do ul. Sowinieckiej – 27 686,67 zł: zadanie w trakcie realizacji.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 8B95D65B-F075-4E06-B567-6A46DBC248DB. podpisany Strona 2



5.2. Budowa kanalizacji w    związku z   przebudową ul. Sowinieckiej
– 294 837,04 zł: trwa realizacja zadania.

6. Dział 900 rozdział 90015 paragraf 6050

Budowa i rozbudowa oświetlenia drogowego – 114 353,40 zł:

6.1. budowa I  etapu oświetlenia rejonu ul. Makuszyńskiego, Szklarskiego,
Kuncewiczowej i  Zapolskiej w  Mosinie – 80 799,00 zł: zadanie w   trakcie
realizacji;

6.2. budowa oświetlenia na os. sportowców w  Mosinie – 33 554,40 zł: zadanie
w trakcie realizacji.

7. Dział 900 rozdział 90095 paragraf 6057, 6059

Rewitalizacja Parku Strzelnica – 583 324,57 zł: zadanie w trakcie realizacji.

8. Dział 921 rozdział 92109 paragraf 6050

Rozbudowa budynku MOK o  dźwig osobowy z  dostosowaniem budynku
dla osób niepełnosprawnych – 8 610,00 zł: zadanie w   trakcie realizacji
w  zakresie opracowania ekspertyzy przeciwpożarowej i  uzyskania odstępstwa
dla budynku.

Biorąc powyższe pod uwagę, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Przewodnicząca Rady

Małgorzata Kaptur
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