
UCHWAŁA NR 244/XXXVIII/2017 
RADY POWIATU WRZESIŃSKIEGO 

z dnia 30 listopada 2017 roku

w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 

2017 oraz ustalenia ostatecznego terminu ich wydatkowania

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 

powiatowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1868) oraz art. 263 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się wykaz wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego, które nie wygasają 

z upływem roku budżetowego 2017, przeznaczonych na:

Zadanie inwestycyjne pn.: „Prace konserwatorsko -  restauratorskie przy kościele

poewangelickim w Miłosławiu” w kwocie 71.040,00 zł (słownie: siedemdziesiąt jeden 

tysięcy czterdzieści złotych i zero groszy), 

według następującej klasyfikacji budżetowej:

a) dział 921 -  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,

b) rozdział 92120 -  Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami,

c) § 6050 -  wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.

§ 2. Ustala się nieprzekraczalny termin wydatkowania kwoty określonej w § 1 na dzień 

30 czerwca 2018 roku.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wrzesińskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Uzasadnienie do uchwały nr 244/XXXVIII/2017 
Rady Powiatu Wrzesińskiego 
z dnia 30 listopada 2017 roku

Konieczność zmiany terminu wykonania zadania inwestycyjnego pn.: 

„Prace konserwatorsko -  restauratorskie przy kościele poewangelickim w Miłosławiu”,

podyktowana jest skutkami nawałnicy jaka przeszła przez Powiat Wrzesiński w sierpniu 

2017. Z uwagi na liczne uszkodzenia kościoła zagrażające bezpieczeństwu i życiu 

(uszkodzona attyka oraz wieża) i braku możliwości wstępu do budynku istnieje w pierwszej 

kolejności potrzeba zabezpieczenia powyższych elementów, które planowane jest na 

przełomie roku 2017 -  2018. Dopiero po wykonaniu tych prac będzie można przystąpić do 

kontynuacji zawartych już umów z Wykonawcami na: remont zakrystii, wykonanie i dostawę 

mebli, wykonanie instalacji elektrycznej oraz nadzór konserwatorski.

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.


