UCHWAŁA NR XXXI/213/17
RADY GMINY KISZKOWO
z dnia 27 grudnia 2017 r.
w sprawie ustalenia wydatków budżetu gminy, które w roku 2017 nie wygasają z upływem roku
budżetowego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U.
z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) oraz art. 263 ust. 2, 3, 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) uchwala się, co następuje:
§ 1.
Ustala się wykaz wydatków oraz plan finansowy wydatków, które nie wygasają z upływem
2017 roku, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kiszkowo.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
inż. Kazimierz Barańczak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/213/17
Rady Gminy Kiszkowo z dnia 27 grudnia 2017 r.

Wykaz wydatków niewygasających z upływem 2017 roku wraz z planem finansowym
i terminem wykonania wydatków

Dział Rozdział Paragraf

600
60016
6050

Treść

Jednostka
Kwota
organizacyjna
wydatków
realizująca
niewygasających
wydatki

Transport i łączność

130 000,00

Drogi publiczne gminne

130 000,00

Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych

130 000,00

Utwardzenie drogi gruntowej działka
nr 8, obr. Gniewkowo i działka nr 95,
obr. Turostówko, gm. Kiszkowo

130 000,00

Razem:

130 000,00

Urząd Gminy
Kiszkowo

Ostateczny
termin
realizacji
wydatków

29.06.2018 r.

Uzasadnienie
Zgodnie z art. 263 ustawy o finansach publicznych organ 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.
Art. 263, ust 6 mówi, że środki finansowe na wydatki ujęte w wykazie wydatków niewygasających
są gromadzone na wyodrębnionym subkoncie podstawowego rachunku bankowego gminy.
Możliwość ustalenia wydatków niewygasających dotyczy wydatków, do których zostały zawarte
umowy w wyniku zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.
W wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2017 wymieniono przedsięwzięcie pn.:
„Utwardzenie drogi gruntowej działka nr 8, obr. Gniewkowo i działka nr 95, obr. Turostówko, gm.
Kiszkowo”. Zadanie nie zostało wykonane w 2017 roku ze względu na niedogodne warunki
atmosferyczne.
Gmina posiada zabezpieczone środki własne na realizację przedsięwzięcia w roku 2017. Środki te
zostaną przekazane na wyodrębnione subkont bankowe. Ostateczny termin realizacji przedsięwzięcia
określono na 29 czerwca 2018 roku.

Przewodniczący Rady
inż. Kazimierz Barańczak

