
UCHWAŁA NR L/262/2021 
RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA 

z dnia 7 grudnia 2021 r. 

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

Na podstawie art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1372,1834) oraz art. 263 ust. 2, 3 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 
z 2021 r. poz. 305, 1535, 1773) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Ustala się wykaz wydatków zamieszczonych w budżecie Miasta Golubia-Dobrzynia na 2021 rok, które 
nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 oraz określa ostateczny termin ich dokonania zgodnie 
z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały. 

§ 2. . Ustala się plan finansowy wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021 zgodnie 
z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Golubia-Dobrzynia. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Miasta 
Golubia-Dobrzynia 

 
 

mgr Łukasz Pietrzak 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr L/262/2021 

Rady Miasta Golubia-Dobrzynia 

z dnia 7 grudnia 2021 r. 

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

L.p. Zadanie Kwota 
Ostateczny 

termin dokonania 
wydatku 

1 Koncepcja i dokumentacja techniczna urządzenia płyty 
Golubskiej Starówki 40.000,00            

30.06.2022r. 
 Razem 40.000,00  

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: EC639831-56F4-4F10-BF61-FD231465E7BA. Podpisany Strona 1



Załącznik Nr 2 do uchwały Nr L/262/2021 

Rady Miasta Golubia-Dobrzynia 

z dnia 7 grudnia 2021 r. 

Plan finansowy wydatków niewygasających z upływem 2021r. 

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan W tym 
wydatki 

majątkowe 
600   Transport i łączność 40000,00 40000,00 
 60016  Drogi publiczne i gminne 40000,00   40000,00 

  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 
budżetowych 

40000,00 40000,00 

Raze
m 

40000,00 40000,00 
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UZASADNIENIE 

    Zgodnie z wnioskiem Wydziału Infrastruktury Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia, zadanie inwestycyjne 
pn. „ Koncepcja i dokumentacja techniczna urządzenia płyty Golubskiej Starówki” i dotyczące go 
zaplanowane wydatki nie zostaną zrealizowane do końca 2021 r. W związku z tym w/w wydział wnioskuje 
o uznaniu zaplanowanych w 2021r. wydatków na powyższe przedsięwzięcie jako wydatki niewygasające.  

 

Wykonawca w/w zadania złożył wniosek o przedłużenie terminu wykonania zadania ze względu na aktualną 
sytuacją epidemiologiczną SARS-CoV -2, która nie pozwala na płynną pracę przy projekcie, przy którym 
zaangażowanych jest kilkanaście osób, czego wymaga wieloaspektowy zakres umowy. 

 
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 bowiem z art. 263 ust. 6 o 
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 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 lub wkrótce takie umowy zostaną 
zawarte – w wyniku zakończonego postępowania przetargowego. W wykazie wydatków, które nie wygasają 
z upływem 2021r. (Załącznik nr 1 do Uchwały) wymieniono 1 zadanie budżetowe z ostatecznymi terminami 
dokonania tych wydatków. 

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały należy uznać za w pełni uzasadnione.  
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