
UCHWAŁA NR XVI/82/19
RADY GMINY TURAWA

z dnia 19 grudnia 2019 r.

w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem
roku budżetowego 2019

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., 
poz. 506 z późn. zm1)) oraz art. 263 ust. 2, 3, 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
(Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm2)) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 na łączną kwotę 
524.668,00 zł oraz określa się ostateczny termin ich dokonania, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej 
uchwały.

§ 2. Ustala się plan finansowy wydatków, o których mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej 
uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turawa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Turawa

Robert Sobczyk

1) Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, 1571, 1696, 1815.
2) Dz. U. z 2019 r. poz. 1622, 1649, 2020.
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVI/82/19

Rady Gminy Turawa

z dnia 19 grudnia 2019 r.

Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem 2019 roku

Lp. Nazwa zadania Kwota (w zł)
Ostateczny 

termin 
realizacji

I Zadania inwestycyjne

1. Budowa placu rekreacyjnego i parkingu Bike & Ride w m. 
Turawa 514.213,00 30.05.2020 r.

2. Zmiana projektu i zakończenie budowy łącznika przyszkolnej 
hali sportowej ze szkołą 10.455,00 30.06.2020 r.

RAZEM 524.668,00
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVI/82/19

Rady Gminy Turawa

z dnia 19 grudnia 2019 r.

Plan wydatków, które nie wygasają z upływem 2019 roku
Dział Rozdział § Wyszczególnienie Kwota (w zł)
700 Gospodarka mieszkaniowa 524.668,00

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 524.668,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 524.668,00

RAZEM 524.668,00
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Uzasadnienie

Do projektu uchwały Rady Gminy Turawa w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających
z upływem roku budżetowego 2019.

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.

Zadanie zostało ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, ze
względu na przedłużenie terminu realizacji umowy, co uniemożliwia zakończenie prac związanych
z wykonaniem zadania oraz uzyskaniem stosownych dokumentów powykonawczych.
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