
UCHWAŁA NR III/28/2018
RADY MIASTA SANDOMIERZA

z dnia 21 grudnia 2018 r.

w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. 
Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 263 ust. 2-7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 poz. 2077 z późn. zm.)

Rada Miasta Sandomierza
uchwala co następuje :

§ 1. 
Ustala się wykaz wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018 oraz określa się 
ostateczny termin dokonania wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. 
Ustala się plan finansowy wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018 zgodnie 
z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 
Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza.

§ 4. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Świętokrzyskiego .

 

Przewodniczący Rady 
Miasta Sandomierza

Wojciech Czerwiec

Id: AD352E5D-82B1-4BC4-9409-DCE1D7992BFC. Uchwalony Strona 1



 

                                                                                    

 

Wykaz wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018. 

Lp. Wyszczególnienie Kwota (w zł) Termin realizacji 

1. Doposażenie Szkoły Podstawowej Nr 1    

w Sandomierzu w  sprzęt technologii 

informacyjno-komunikacyjnej w ramach 

realizacji projektu pod nazwą                   

„ Akademia kompetencji kluczowych” 

145 880,00 zł 30.06.2019 

 Razem 145 880,00 zł  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/28/2018
Rady Miasta Sandomierza
z dnia 21 grudnia 2018 r.
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Plan finansowy wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018. 

Dział Rozdział   § Wyszczególnienie Kwota planu 

801   Oświata i wychowanie 145 880,00 

 80195  Pozostała działalność 145 880,00 

  424 Zakup środków dydaktycznych i książek  144 650,00 

  4247 Zakup pomoce dydaktyczne oraz narzędzia 

technologii informacyjno-komunikacyjnej 

dla Szkoły Podstawowej Nr 1  

142 496,90 

  4249 Zakup pomoce dydaktyczne oraz narzędzia 

technologii informacyjno-komunikacyjnej 

dla Szkoły Podstawowej Nr 1 

2 153,10 

  430 Zakup usług pozostałych 1 230,00  

  4307 Wykonanie i konfiguracja sieci 

komputerowej 

1 211,69 

  4309 Wykonanie i konfiguracja sieci 

komputerowej 

18,31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/28/2018
Rady Miasta Sandomierza
z dnia 21 grudnia 2018 r.
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Uzasadnienie

W sprawie ustalenie wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018

oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków

Zgodnie z art. 263 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U.
z 2017 poz. 2077 z późn. zm.) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ustala wykaz
wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego – związanych z realizacją umów
wymienionych w art. 263 ust. 3 oraz określa ostateczny termin dokonania wydatków ujętych w
wykazie. Natomiast w myśl art. 263 ust. 5 w/w ustawy, łącznie z wykazem wydatków, które nie
wygasają z upływem roku budżetowego, organ stanowiący ustala plan finansowy tych wydatków w
podziale na działy , rozdziały klasyfikacji wydatków.

Wydatki niewygasające z końcem 2018 roku zostały ustalone na kwotę 145 880,00 zł z następujących
przyczyn:

Dział 801 - Oświata i wychowanie , rozdział 80195 - Pozostała działalność

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Sandomierzu im. Mikołaja Kopernika realizuje projekt pod nazwą
„Akademia kompetencji kluczowych”. w ramach działania: RPSW.08.03.00 zwiększenie dostępu do
wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i
ponadgimnazjalnego. Celem projektu jest wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia
technologii informacyjno-komunikacyjnej, które będą służyć wzrostowi wiedzy i kompetencji w
zakresie przedmiotów informatycznych i kształtowaniu postaw innowacyjności, kreatywności i pracy
zespołowej wśród uczniów oraz poszerzenia kompetencji cyfrowych z zakresu wykorzystania
nowoczesnych narzędzi zakupionych do szkoły do nauczania przedmiotowego.
Pierwsze zadanie w ramach tego projekty zakłada doposażenie szkoły w sprzęt technologii
informacyjno-komunikacyjnej (min. laptopy, drukarka 3D, tablice interaktywne, drukarki laserowe).
Ze względu na wysokość wydatków przeznaczonych na ten cel w projekcie konieczne było
przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Postępowanie zostało
przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą „Dostawa sprzętu komputerowego,
wyposażenie multimedialnego oraz pomocy dydaktycznych wraz z montażem, instalacją i
konfiguracją”. Po przeprowadzeniu procedury przetargowej zgodnie z ustawą Prawo zamówień
publicznych umowa zostanie zawarta 17.12.2018 r. Wyłoniony wykonawca ze względu na krótki
termin realizacji zamówienia jak również okres świąteczny, który skraca czas na zrealizowanie
dostawy zgłosił daleko idące prawdopodobieństwo niedotrzymania umownego terminu tj. 27.12.2018
r. Ponadto specyfika końca roku kalendarzowego powoduje braki w dostępności sprzętu
elektronicznego u producentów i hurtowników. W związku z powyższym ostateczne rozliczenie w/w
umowy nastąpi na początku 2019 roku.
Biorąc powyższe pod uwagę, podjęcie uchwały jest zasadne.
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