
UCHWAŁA NR XXXIII/202/2021 
RADY GMINY ŁĄCZNA 

z dnia 30 grudnia 2021 r. 

w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021 

Na podstawie art. 263  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 
z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.), Rada Gminy Łączna uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się wykaz wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021, 
oraz określa się ostateczny termin dokonania tych wydatków zgodnie z załącznikiem nr 1 do 
niniejszej uchwały. 

§ 2. Ustala się plan finansowy wydatków określonych w § 1 według działów                 
i rozdziałów klasyfikacji wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do   niniejszej uchwały. 

§ 3. Środki finansowe niewykorzystane w określonym terminie podlegają             
przekazaniu na dochody budżetu Gminy. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna. 
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu                     

w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. 
 

   

Przewodnicząca  Rady  
Gminy 

 
 

Monika Pająk 
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Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021. 
 
 
Lp. Wyszczególnienie Kwota ( w zł) Termin realizacji 

1. Budowa Punktu Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunalnych 
 

54 000 30.06.2022 r. 

 
 
 
 

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIII/202/2021
Rady Gminy Łączna
z dnia 30 grudnia 2021 r.
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Plan finansowy wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 
2021. 
 
 

L.p. Dział Rozdział Wyszczególnienie Kwota  
( w zł) 

I 
Wydatki majątkowe 
 54 000 

1. 900  
Gospodarka komunalna 
 i ochrona środowiska  

   90002 
Gospodarka odpadami 
komunalnymi 54 000 

 

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIII/202/2021
Rady Gminy Łączna
z dnia 30 grudnia 2021 r.
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UZASADNIENIE 

Zgodnie z art. 263 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku 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 art. 263 ust .5 ww. 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 na realizację tych zadań zgromadzone zostaną na wyodrębnionym 
subkoncie podstawowego rachunku bankowego budżetu Gminy i  powinny być 
przekazane na ten rachunek 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. 
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