
UCHWAŁA NR XXVII/284/21
RADY GMINY WIERZBINEK

z dnia 28 grudnia 2021 r.

w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021 oraz ustalenia 
ostatecznego terminu ich wydatkowania 

Na podstawie art. 263 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz.305 ze 
zm.) w zw. z art. 18 ust. 2 pkt 4 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U .z 2021 roku , 
poz. 1372 ze zm.)

Rada Gminy Wierzbinek uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się wykaz wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Wierzbinek na rok 2021 niewygasających 
z upływem roku budżetowego 2021, który określa ostateczny termin dokonania wydatków zgodnie z punktem 
1 załącznika nr 1 do Uchwały. 

§ 2. Ustala się plan finansowy wydatków, o których mowa w § 1, w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji 
wydatków z wyodrębnieniem wydatków majątkowych, zgodnie z punktem 2 załącznika nr 1 do niniejszej 
Uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wierzbinek. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przwodnicząca Rady Gminy 

Elżbieta Walicka
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 263 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych organ stanowiący jednostki 
samorządu terytorialnego ustala wykaz wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego oraz określa 
ostateczny termin dokonania wydatków ujętych w tym wykazie. Zgodnie z powyższym artykułem 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 i rozdziały wydatków, z wyodrębnieniem wydatków 
majątkowych. Środki finansowe na wydatki ujęte z wykazie będą gromadzone na wyodrębnionym subkoncie 
podstawowego rachunku bankowego jednostki samorządu terytorialnego – art. 263 ust. 6 cyt. ustawy. 
W budżecie Gminy Wierzbinek na 2021 r. zaplanowano: dział 600 – Transport i łączność, rozdziale 60016 – Drogi 
publiczne gminne zadanie,,Przebudowa drogi w miejscowości Dobra Wola”w ramach podpisanej umowy. Termin 
zakończenia realizacji zadania został określony na 28.12.2021 r. Wykonawca zadania został wyłoniony zgodnie 
z ustawą o zamówieniach publicznych. Całość zadania zaplanowana jest w ramach budżetu na 2021 r. Przesunięcie 
terminu realizacji umowy podyktowane zostało okolicznościami niezależnymi od wykonawcy, a wpływającymi na 
wykonanie zadania w pierwotnym terminie. W związku z powyższym rezerwuje się w wykazie wydatków 
niewygasających kwotę 111 453,28 zł i ustala termin zakończenia zadania do 30.IV.2022 r., 
dział 600 – Transport i łączność, rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne zadanie „Przebudowa drogi gminnej 
Palmowo” w ramach podpisanej umowy. Termin zakończenia realizacji zadania został określony na 28.12.2021 r. 
Wykonawca zadania został wyłoniony zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych. Całość zadania 
zaplanowana jest w ramach budżetu na 2021 r. Przesunięcie terminu realizacji umowy podyktowane zostało 
okolicznościami niezależnymi od wykonawcy, a wpływającymi na wykonanie zadania w pierwotnym terminie. 
W związku z powyższym rezerwuje się w wykazie wydatków niewygasających kwotę 113 429,04 zł i ustala termin 
zakończenia zadania do 30.IV.2022 roku. 
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Załącznik nr 1 

do uchwały nr XXVII/284/21 

     Rady Gminy Wierzbinek 

      z dnia 28 grudnia 2021 r. 

 

Wykaz wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2021 

oraz plan finansowy tych wydatków 

1. Wykaz wydatków niewygasających w roku budżetowym 2021 

Lp. Treść Kwota 

Termin 

zakończenia 

realizacji zadania 

1. Przebudowa drogi w miejscowości 

Dobra Wola 

111 453,28 zł 30 kwietnia 2022 

2. Przebudowa drogi gminnej Palmowo 113 429,04 zł 30 kwietnia 2022 

 

2. Plan finansowy wydatków niewygasających w roku budżetowym 2021 

 

Dział Rozdział § Treść 
Jednostka 

realizująca 
kwota 

w tym wydatki 

bieżące majątkowe 

600   Transport i łączność 

Urząd 

Gminy w 

Wierzbinku 

224 882,32  224 882,32 

 60016  Drogi publiczne gminne 224 882,32  224 882,32 

  6050 
Wydatki inwestycyjne 

jednostek budżetowych 224 882,32 

 

224 882,32 

Razem 224 882,32  224 882,32 
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