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Numer druku XLI/ 4 /21 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE 

z dnia .................... 2021 r. 

w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021 oraz 
ustalenia planu finansowego tych wydatków 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 ze zm.) oraz art. 263 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.),  Rada Miejska w Kożuchowie uchwala, co 
następuje: 

§ 1. 1. Ustala się wykaz wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021 oraz 

określa się ostateczny termin ich wykonania, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. 

2. Ustala się plan finansowy wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 
2021, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kożuchowa. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na 

tablicy ogłoszeń i publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego 

w Kożuchowie. 

 

   
Przewodniczący Rady Miejskiej 

 
 

Ireneusz Drzewiecki 
 



 
Załącznik Nr 1 

 do uchwały Nr…………. 
Rady Miejskiej w Kożuchowie 

z dnia 28 grudnia 2021 r. 
 
 
 
 

Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem 2021 roku oraz ostateczny termin ich dokonania 
 
 

Lp. Nazwa zadania Kwota Ostateczny termin 
dokonania wydatku 

1. 
  

„Dokumentacja projektowa na budowę drogi gminnej pomiędzy 
ulicą Zielonogórską a ulicą Anny Haller, obręb Podbrzezie 
Dolne, gmina Kożuchów” 

142.680,00 zł 31.05.2022 r. 

 Razem 142.680,00 zł x 
 



 
Załącznik Nr 2  

do uchwały Nr…………… 
Rady Miejskiej w Kożuchowie 

z dnia 28 grudnia 2021 r. 
 
 

Plan finansowy wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021 
 
 

Lp Dział Rozdział i 
paragraf Treść Plan Wydatki 

majątkowe 
Wydatki 
bieżące 

1 600 60016 
§ 6050 

„Dokumentacja projektowa na budowę drogi 
gminnej pomiędzy ulicą Zielonogórską a ulicą 
Anny Haller, obręb Podbrzezie Dolne, gmina 

Kożuchów” 
142.680,00 142.680,00 0,00 zł  

   Razem 142.680,00 zł 142.680,00 zł 0,00 zł 
 
 
 
 



 
UZASADNIENIE 

 

Zgodnie z art. 263 ustawy o finansach publicznych organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może 
ustalić w drodze  uchwały wykaz wydatków niewygasających. Zgodnie ust. 6 powołanego wyżej art. 263  ustawy o 
finansach publicznych, środki finansowe na wydatki ujęte w wykazie wydatków niewygasających są gromadzone na 
wyodrębnionym subkoncie podstawowego rachunku bankowego jednostki samorządu terytorialnego. Środki te powinny 
być przekazane na odpowiedni rachunek bankowy przed upływem roku budżetowego, tj. najpóźniej do 31 grudnia roku 
budżetowego. Możliwość ustalenia wydatków niewygasających dotyczy jedynie wydatków, w odniesieniu do których 
zawarte zostały umowy w wyniku zakończonego postępowania przetargowego.  

Wykonawca złożył wniosek o przedłużenie terminu realizacji umowy nr FI.272.6.2020 z dn. 06.08.2020 r.  
zawartej na podstawie rozstrzygniętego postepowania przetargowego na zadanie „Dokumentacja projektowa na 
budowę drogi gminnej pomiędzy ulicą Zielonogórską a ulicą Anny Haller, obręb Podbrzezie Dolne, gmina 
Kożuchów”. W w/w piśmie Wykonawca wskazuje szereg okoliczności niezależnych od niego, które miały wpływ na brak 
możliwości realizacji przedmiotu umowy w terminie w niej wskazanym. Burmistrz Kożuchowa przychylił się do zmiany 
terminu zakończenia umowy do 31.05.2022 r., w związku z czym przedkłada projekt uchwały  w sprawie ustalenia 
wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków pod 
obrady Rady Miejskiej w Kożuchowie. 

W wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2021r. (Załącznik nr 1 do Uchwały) określono zadanie 
inwestycyjne oraz ostateczny termin dokonania wydatku. W załączniku nr 2, zgodnie z art. 263 ust. 5 ustalono plan 
finansowy wydatków niewygasających. Ogólna kwota wydatków niewygasających z upływem 2021 roku wynosi 
142.680,00 zł. 
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