
 

UCHWAŁA NR XVI/133/19 

RADY MIEJSKIEJ W JEDWABNEM 

z dnia 30 grudnia 2019 r. 

w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu Gminy Jedwabne niewygasających z upływem roku 

budżetowego 2019 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 506 z późn. zm.) i art. 263 ust. 2-7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 

z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Rada Miejska w Jedwabnem uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem 2019 roku oraz ostateczny termin 

dokonania tych wydatków do 30 czerwca 2020 roku zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały. 

§ 2. Ustala się plan finansowy wydatków niewygasających zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej 

Uchwały.  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jedwabnego. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podlaskiego. 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

Andrzej Górski 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 29 stycznia 2020 r.

Poz. 690



Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVI/133/19 

Rady Miejskiej w Jedwabnem 

z dnia 30 grudnia 2019 r. 

 

WYKAZ WYDATKÓW NIEWYGASAJĄCYCH 

L.p. Zadanie inwestycyjne Kwota 
 

Termin realizacji 

1. 
Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy 

Jedwabne 
142 000,00 30 czerwca 2020 r. 

Razem 142 000,00  
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Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XVI/133/19 

Rady Miejskiej w Jedwabnem 

z dnia 30 grudnia 2019 r. 

 

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NIEWYGASAJĄCYCH 

L.p. Dział Rozdział § Zadanie Kwota 

1. 010 01095 6050 
Budowa sieci wodociągowej na terenie 

Gminy Jedwabne 
142 000,00 

Razem 
 

 
  142 000,00 

 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 3 – Poz. 690



UZASADNIENIE 

 Do projektu uchwały Rady Miejskiej w Jedwabnem w sprawie ustalenia wykazu wydatków  niewygasających 

z upływem roku budżetowego 2019. 

 Zgodnie z art. 263 ustawy o finansach publicznych organa 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 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  lub wkrótce takie umowy zostaną zawarte . 

W wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2019 (załącznik nr 1 do uchwały) wymieniono  

1 zadanie, ze względu na przedłużenie realizacji umów, spowodowane brakiem uzgodnień przez Zarząd Dróg 

Powiatowych w Łomży lokalizacji sieci w pasach dróg powiatowych. W związku z powyższym zaszła 

konieczność zmiany lokalizacji sieci wodociągowej, czego konsekwencją jest wydłużenie czasu realizacji 

opracowania projektu.  Zasadnym więc jest przedłużenie terminu realizacji w/w zadania do dnia 30.06.2020 

roku. 
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