
Uchwała Nr XXXVIII/228/2021 

Rady Miasta Łaskarzew 

z dnia 28 grudnia 2021 r. 

 

 

w sprawie wydatków budżetu miasta, które w 2021 roku nie wygasają z upływem roku 

budżetowego oraz ustalenia planu finansowego tych niewygasających wydatków. 

 

 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym  

(Dz. U. z  2021 r. poz. 1372 z późn.zm.) oraz art. 263 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych  (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.) uchwala się,  

co następuje: 

§ 1. 

1.  Ustala się wykaz wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021 oraz 

określa się ostateczny termin ich wykonania, 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. 

§ 2. 

Wykonanie powierza się Burmistrzowi Miasta Łaskarzew. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  

Przewodniczący Rady Miasta  

Leszek Bożek 

  
   

  
 

  



U Z A S A D N I E N I E  

  
Zgodnie z zapisami art. 263 ust. 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

(Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może 

ustalić, w drodze uchwały, wykaz niezrealizowanej kwoty wydatków budżetu jednostki samorządu 

terytorialnego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, oraz określić ostateczny termin 

dokonania każdego wydatku ujętego w tym wykazie w następnym roku budżetowym. 

W niniejszym przypadku wykaz ten dotyczy zadań inwestycyjnych rozpoczętych w 2021 roku, a które 

z różnych przyczyn nie zostaną zrealizowane przed jego zakończeniem. W wykazie znajdują się 

wydatki związane z realizacją umów w zakresie projektu, budowy i nadzoru nad budową przejścia  

dla pieszych – zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych  

w Łaskarzewie na ul. Dąbrowskiej”  które zostały zawarte w 2021 roku a przesunięcie realizacji 

wynika z faktu późnego rozstrzygnięcia przetargu, jak również niesprzyjających warunków 

pogodowych. 

Biorąc powyższe pod uwagę wywołanie uchwały jest zasadne. 

  



Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/228/2021  

Rady Miasta Łaskarzew z dnia 28 grudnia 2021 r.  

 

 

Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 oraz ostateczny 

termin ich wykonania. 

 

Lp. Nazwa zadania 

Kwota 

niewygasających 

wydatków w zł. 

Termin realizacji 

1 

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 

przejściu dla pieszych w Łaskarzewie  

na ul. Dąbrowskiej 

93 320,00 30.06.2022 r. 

Razem 93 320,00  

 

  



Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/228/2021  

Rady Miasta Łaskarzew z dnia 28 grudnia 2021 r. 

 

 

 

 

 Plan finansowy wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021 r.  

 

 

Lp. Dział Rozdział § Nazwa zadania Plan 

1 600 60016 6050 

Poprawa bezpieczeństwa ruchu 

drogowego na przejściu dla pieszych 

w Łaskarzewie na ul. Dąbrowskiej 

93 320,00 
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