
UCHWAŁA NR XXVII/153/2020 
RADY MIEJSKIEJ W GOLINIE 

z dnia 29 grudnia 2020 r. 

w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2020 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego 

Na podstawie art. 18 ust.1 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz.713 ze zm.) 
oraz art. 263 ust. 2, 3 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.869 ze 
zm.) Rada Miejska w Golinie uchwala,  co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się wykaz planowanych wydatków budżetu gminy, które w 2020 roku nie wygasają                   
z upływem roku budżetowego – zgodnie z załącznikiem nr 1. 

2. Ustala się ostateczny termin dokonywania wydatków, które w 2020 roku nie wygasają z upływem roku 
budżetowego – zgodnie z załącznikiem nr 1. 

3. Ustala się plan finansowy wydatków, o których mowa w ust. 1 – zgodnie z załącznikiem nr 2. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Goliny. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie 
Miejskim w Golinie i w Biuletynie Informacji Publicznej. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Wojciech Wojdyński 
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Załącznik nr 1 do uchwały nr XXVII/153/2020 Rady Miejskiej w Golinie z 29 grudnia 2020 r. w sprawie 

wydatków budżetu Gminy, które w 2020 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego 

 

Lp. Dział Nazwa Kwota w zł Ostateczny 
termin wydatku 

1 852 Realizacja projektu „Senior +” 114 357,82 29.01.2021 

2 855 Realizacja projektu „Kącik Skrzata – 
Gminny Klub Malucha” 

41 790,00 29.01.2021 

3 921 Przebudowa i wyposażenie Domu 
Kultury w Golinie na potrzeby 
prowadzenia edukacji kulturalnej 

702 890,01 29.01.2021 

Razem   859 037,83  

 

 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: C3A20418-01A0-455B-8644-84DDEEFA1E50. Podpisany Strona 1



Załącznik nr 2 do uchwały nr XXVII/153/2020 Rady Miejskiej w Golinie z 29 grudnia 2020 r. w sprawie 

wydatków budżetu Gminy, które w 2020 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego. 

 

Dział 
Rozdz. 

§ Treść Kwota 

1 2 3 4 

852  Opieka społeczna 114 357,82 

85295  Pozostała działalność 114 357,82 

 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 114 357,82 

855  Rodzina 41 790,00 

85506  Tworzenie i  funkcjonowanie klubów dziecięcych 41 790,00 

 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 41 790,00 

921  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 702 890,01 

92109  Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 702 890,01 

 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 307 220,77 

 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 395 669,24 

Razem 
wydatki 

  859 037,83 
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UZASADNIENIE

Zgodnie z przekazaną informacją przez pracownika merytorycznego Urzędu Miejskiego w Golinie projekt
pn. „ Kącik Skrzata – Gminny Klub Malucha” nie zostanie zrealizowany do końca 2020 r., stąd też wniosek
o uznanie zaplanowanych w 2020 r. wydatków na powyższe przedsięwzięcie w kwocie 41 790,00 zł jako
wydatki niewygasające.
Powyższy wniosek został umotywowany tym, że umowy z wykonawcami na dostarczenie wyposażenia
Klubu Malucha zostały zawarte w dniu 26 listopada 2020 r. z 30 dniowym terminem dostaw od dnia
podpisania umowy. Dostawy zostały dostarczone w terminie. Gmina Golina w terminie do 7 dni od
zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości dostaw wyznacza termin rozpoczęcia odbioru, podczas którego
nastąpi dokładne sprawdzenie kompletności dostaw. Planowany termin zakończenia odbioru planowany jest
na dzień 8 stycznia 2021 r. w związku z tym płatność również zostanie uregulowana wykonawcy w styczniu
2021 r.
Do końca 2020 r. nie zostanie również zrealizowany rozliczony finansowo program Senior+ w zakresie
realizacji wyposażenia . Umowy na realizację dostaw wyposażenia zostały zawarte w dniu 9 grudnia i 15
grudnia 2020 r. z 21 dniowym terminem dostaw. W związku z tym pierwsza dostawa powinna zostać
zrealizowana w dniu 30 grudnia i kolejna 4 stycznia 2021 r. Zamawiający po tym terminie wyznaczy termin
odbioru, czyli sprawdzenia kompletności dostaw w związku z czym zapłata nastąpi w styczniu 2021 r.
Gmina uzyskała zgodę Wojewody Wielkopolskiego na wydłużenie terminu realizacji, stąd też nie ma ryzyka
utraty dofinansowania.
Do końca 2020 r. nie zostanie również rozliczone finansowo zadanie pn.: „Przebudowa i wyposażenie

Domu Kultury w Golinie na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej”. Wykonawca zgodnie z umową nr

7/2020 z dnia 17.04.2020 r. zgłosił zakończenie robót w umownym terminie tj. do 14.12.2020 r. Na

podstawie otrzymanego zgłoszenia przystąpiono do odbioru w dniu 21.12.2020 r. W związku z usterkami i

uwagami Zamawiającego do wykonanych robót wyznaczono termin ich usunięcia do 11.01.2021 r., co

zapisano w protokole odbioru. Po usunięciu usterek Wykonawca zgłosi gotowość do ponownego odbioru, a

po bezusterkowym odbiorze nastąpi zapłata za wykonane roboty.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami zasadne jest podjęcie uchwały i przekazanie środków na

wyodrębnione subkonto podstawowego rachunku bankowego.
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