
UCHWAŁA NR 335/2021 
RADY GMINY PRZEMĘT 

z dnia 28 grudnia 2021 r. 

w sprawie ustalenia  wykazu wydatków w budżecie Gminy Przemęt, które nie wygasają z upływem roku 
budżetowego 2021. 

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

§ 1. Nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 niezrealizowane kwoty wydatków budżetowych, których 
wykaz wraz z planem finansowym i terminem dokonania wydatku  zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Kwoty wydatków, o których mowa w paragrafie 1 podlegają przekazaniu na wyodrębnione subkonto 
rachunku bieżącego budżetu Gminy. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przemęt. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Przemęt 

 
 

Elżbieta Wita 
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Załącznik Nr 1 do 

Uchwały Nr  335/2021 

Rady Gminy Przemęt 

z dnia 28.12.2021 r. 

WYKAZ  WRAZ  Z PLANEM FINANSOWYM WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM 
ROKU BUDŻETOWEGO 2021 

 
Dział 

 
Rozdział 

 
Paragraf 

 
Treść 

 
Kwota w zł 

Ostateczny 
termin 

dokonania 
wydatku 

710   Działalność usługowa 2.080,00  
 71004  Plany zagospodarowania 

przestrzennego 
 

2.080,00 
 

  4300 Zakup usług pozostałych w tym: 
1.Wykonanie projektu zmiany 

miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 

osiedla rekreacyjnego we wsi 
Kaszczor 

2.080,00 
 
 
 

2.080,00 

 
 
 
 

30.06.2022 r. 

 71095  Pozostała działalność 24.969,00  
  4390 Zakup usług obejmujących wykonanie 

ekspertyz, analiz w tym: 
1.Przygotowanie Strategii Rozwoju 
Gminy Przemęt na lata 2021-2027 
2.Wykonanie strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko dla 
realizacji projektu pn. Strategia 
Rozwoju Gminy Przemęt na lata 
2021-2027 

24.969,00 
 
 
    17.835,00 
 
 
 
       7.134,00 

 
 
 
30.06.2022 r. 
 
 
 
30.06.2022 r. 

926   Kultura fizyczna 48.954,00  
 92601  Obiekty sportowe 48.954,00  
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 

budżetowych 
1.Budowa boiska sportowego z 
zapleczem socjalnym w Buczu 

48.954,00 
 
 

48.954,00 

 
 
 
30.06.2022 r. 

OGÓŁEM 76.003,00  
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Uzasadnienie 

 
do Uchwały Nr 335/2021 Rady Gminy Przemęt z dnia 28.12.2021 r. w sprawie wykazu wydatków w budżecie 

Gminy Przemęt, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021. 

Zgodnie z art. 263 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., 
poz. 305 z późn. zm), niezrealizowane kwoty wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy na dany rok 
budżetowy wygasają z upływem tego roku. 

Ustawa ta dopuszcza jednak możliwość ustalenia przez Radę Gminy wykazu wydatków, które nie wygasają 
z upływem roku budżetowego. Na poniżej wymienione zadania zostały zawarte umowy z wykonawcami. 
Ostateczny termin dokonania wydatków został ustalony do dnia 30 czerwca 2022 r. 

Plan finansowy na wydatki niewygasające został ustalony w wysokościach pozostających do zapłaty 
w ramach  zawartych umów .W wykazie zadań, które nie wygasają z upływem roku 2021 umieszczono 
następujące  zadania: 

1.„Wykonanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla rekreacyjnego 
we wsi Kaszczor”  w wysokości 2.080,00 zł, kwota pozostająca do zapłaty z zawartej umowy. 

2.„Przygotowanie Strategii Rozwoju Gminy Przemęt na lata 2021-2027” w wysokości 17.835,00 zł, kwota 
pozostająca do zapłaty z zawartej umowy. 

3.„Wykonanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla realizacji projektu pn. „Strategia 
Rozwoju Gminy Przemęt na lata 2021-2027” kwota 7.134,00 zł wynikająca z umowy. 

4.„Budowa boiska sportowego z zapleczem socjalnym w Buczu” kwota 48.954,00 zł wynikająca z zawartej 
umowy na wykonanie projektu zamiennego. 

W związku z powyższym podjęcie uchwały w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 
roku budżetowego 2021 uznaje się za zasadne  i celowe. 
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