
UCHWAŁA NR 453/2022 
RADY GMINY PRZEMĘT 

z dnia 29 grudnia 2022 r. 

w sprawie ustalenia  wykazu wydatków w budżecie Gminy Przemęt,  które nie wygasają z upływem roku 
budżetowego 2022. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2022, 
poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 263 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., 
poz. 1634 z późn. zm.), Rada Gminy Przemęt  uchwala co następuje: 

§ 1. Nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 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 453/2022 
Rady Gminy Przemęt 

z dnia 29.12.2022 r. 
 
 

WYKAZ  WRAZ  Z  PLANEM FINANSOWYM WYDATKÓW, KTÓRE NIE 
WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2022 

 
 
 

 
Dział 

 
Rozdział 

 
Parag
raf 

 
Treść 

 
Kwota w zł 

Ostateczny 
termin 

dokonania 
wydatku 

020   Leśnictwo 16.833,96  

 02095  Pozostała działalność 16.833,96  

  4300 Zakup usług pozostałych w 
tym: 
1. Wykonanie trzebieży 
późnej i cięć sanitarnych w 
gminnych lasach. 

16.833,96 
 

16.833,96 

 
 

30.06.2023r. 

600   Transport i łączność 105.718,50  

 60014  Drogi publiczne 
powiatowe 

105.718,50  

  6050 Wydatki inwestycyjne 
jednostek budżetowych: 
1. Budowa ścieżki 
rowerowej od m. Błotnica do 
m. Radomierz wzdłuż drogi 
powiatowej nr 3821P. 
2.Budowa ścieżki rowerowej 
od m. Błotnica do m. 
Starkowo wzdłuż drogi 
powiatowej nr 3823P. 

105.718,50 
 

33.456,00 
 
 
 

72.262,50 

 
 
30.06.2023r. 

 
 
 

30.06.2023r. 

750   Administracja publiczna 111.930,00  

 75023  Urzędy Gmin (miast i 
miast na prawach 

powiatu) 

 
111.930,00 

 

  6050 Wydatki inwestycyjne 
jednostek budżetowych: 
1.Montaż zestawu 
fotowoltaicznego na 
budynku Urzędu Gminy w 
Przemęcie. 

111.930,00 
 

111.930,00 
 

. 

 
 
30.06.2023r. 

801   Oświata i wychowanie 44.722,90  

 80104  Przedszkola 44.722,90  

  6050 Wydatki inwestycyjne 
jednostek budżetowych: 
1.Wymiana pokrycia 

44.722,90 
 

44.722,90 

 
 

30.06.2023r. 
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dachowego na części 
modułowej Przedszkola 
Samorządowego w Buczu. 

900   Gospodarka komunalna i 
ochrona środowiska 

  14.600,00  

 90095  Pozostała działalność 14.600,00  

  4300 Zakup usług pozostałych w 
tym: 

1. Opracowanie 
„Programu Ochrony 
Środowiska dla Gminy 
Przemęt z perspektywą do 
roku 2029”. 

2. Wykonanie podziału 
geodezyjnego działki 
oznaczonej nr 139 
położonej w Perkowie. 

14.600,00 
 

12.300,00 
 
 
 
 
 

2.300,00 

 
 

30.06.2023r. 
 
 
 
 
 

30.06.2023r. 

921   Kultura i ochrona 
dziedzictwa narodowego 

29.532,30  

 92120  Ochrona zabytków i 
opieka nad zabytkami 

29.532,30  

  4300 Zakup usług pozostałych w 
tym: 
1. Opracowanie „Gminnego 
Programu Opieki nad 
Zabytkami” oraz aktualizacja 
i przygotowanie kart 
ewidencji zabytków. 

29.532,30 
 
 

29.532,30 

 
 
 

30.06.2023r. 

OGÓŁEM 
 

323.337,66  
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Uzasadnienie 

 
do Uchwały Nr 453/2022 Rady Gminy Przemęt z dnia 29.12.2022 r. w sprawie wykazu wydatków w budżecie 

Gminy Przemęt, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022. 

Zgodnie z art. 263 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., 
poz. 1634 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 bądź zostaną  zawarte umowy 
z wykonawcami. Ostateczny termin dokonania wydatków został ustalony do dnia 30 czerwca 2023 r. 

Plan finansowy na wydatki niewygasające został ustalony w wysokościach pozostających do zapłaty 
w ramach  zawartych umów, bądź ofert wybranych wykonawców. W wykazie zadań, które nie wygasają 
z upływem roku 2022 umieszczono następujące  zadania: 

1.„Wykonanie trzebieży późnej i cięć sanitarnych w gminnych lasach” w wysokości 16.833,96 zł.(umowa 
zostanie zawarta z wybranym wykonawcą) 

2. „Budowa ścieżki rowerowej od m. Błotnica do m. Radomierz wzdłuż drogi powiatowej nr 3821P”  
w kwocie 33.456,00 zł tj. 50% kwoty wynikającej z umowy na wykonanie dokumentacji projektowej. (płatność 
końcowa) 

3. „Budowa ścieżki rowerowej od m. Błotnica do m. Starkowo wzdłuż drogi powiatowej nr 3823P w kwocie 
72.262,50 zł tj. 50% kwoty wynikającej z umowy na wykonanie dokumentacji projektowej. (płatność końcowa) 

4. „Montaż zestawu fotowoltaicznego na budynku Urzędu Gminy w Przemęcie” w kwocie  111.930,00 zł. 
(nastąpi podpisanie umowy z wybranym wykonawcą) 

5. „Wymiana pokrycia dachowego na części modułowej Przedszkola Samorządowego w Buczu” w kwocie 
44.722,90 zł. (nastąpi wydłużenie terminu realizacji umowy) 

6. „Opracowanie „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Przemęt z perspektywą do roku 2029” 
w kwocie 12.300,00 zł. (nastąpi wydłużenie terminu realizacji umowy) 

7. Wykonanie podziału geodezyjnego działki oznaczonej nr 139 położonej w Perkowie w kwocie 2.300,00 zł.  
(nastąpi wydłużenie terminu realizacji umowy) 

8. „Opracowanie „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami” oraz aktualizacja i przygotowanie kart 
ewidencji zabytków” w kwocie 29.532,30 zł. (nastąpi wydłużenie terminu realizacji umowy) 

W związku z powyższym podjęcie uchwały w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 
roku budżetowego 2022 uznaje się za zasadne i celowe. 
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