
Projekt

z dnia  16 grudnia 2015 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ

z dnia 23 grudnia 2015 r.

w sprawie nie wygasania wydatków w roku 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2015 r., 
poz. 1515) i art. 263 ust. 2,3,4,5 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2013 r., 
poz. 885 z późn. zm.1)) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają z końcem 2015 r. oraz określa ostateczny termin ich 
dokonania:

Lp. Zadanie Ostateczny termin dokonania 
wydatku

1. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi 
gminnej ul.Opolska w Białej 10 luty2016 r.

2. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla miejscowości Chrzelice 30 czerwca 2016 r.

§ 2. 1. Ustala się plan finansowy wydatków niewygasających z upływem roku 2015:

Dział Rozdział Treść Kwota (w zł)

600  Transport i łączność 35 130,00

 60016 Drogi publiczne gminne 35 130,00

  Wydatki majątkowe 35 130,00

710  Działalność usługowa 12 546,00

 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 12 546,00

  Wydatki majątkowe 12 546,00

Razem  47 676,00

2. Środki finansowe gromadzone będą na wyodrębnionym subkoncie podstawowego rachunku bankowego 
gminy Biała .

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu  Miejskiego 
w Białej.

1) Zm. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1117, 1130, 1190, 1358, 1513 
i 1854.
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UZASADNIENIE

1. Podstawa prawna
Jedną z podstawowych zasad gospodarki finansowej sformułowaną w art. 211 ustawy z 27.8.2009r.
o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), jest zasada roczności budżetu jednostki
samorządu terytorialnego (JST). Konsekwencją zasady roczności jest wygasanie wydatków
niezależnie od ich charakteru, które nie zostały wykorzystane przed upływem roku budżetowego.
Wyjątek od tej zasady stanowi instytucja wydatków niewygasających z upływem roku
budżetowego określona w art. 263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. Stosownie do tego
przepisu organ stanowiący JST może ustalić, w drodze uchwały, wykaz wydatków, które nie
wygasają z końcem roku.

Uchwała powinna określić:
- w formie wykazu, wydatki zaplanowane w budżecie danego roku, które zostaną uznane za
niewygasające w związku z ich niewykonaniem do końca roku budżetowego;

- ostateczny termin dokonania każdego wydatku ujętego w wykazie w następnym roku
budżetowym;

- plan finansowy tych wydatków.

Z charakteru wydatków niewygasających wynika, że o ile wolą organu stanowiącego JST będzie
podjęcie uchwały w sprawie wydatków niewygasających, tj. wydatków, które nie zostały bądź nie
zostaną zrealizowane w danym roku budżetowym, a mają być dokonane w następnym roku
budżetowym, to taka uchwała musi być podjęta przed zakończeniem roku budżetowego, gdyż z
dniem 31 grudnia z mocy prawa wygasają ustalone w budżecie limity wydatków.
Organ stanowiący JST może podjąć uchwałę w sprawie wydatków niewygasających pod
warunkiem posiadania środków finansowych na ich wykonanie w budżecie tego roku, w którym
zostały zaplanowane. Zgodnie bowiem z art. 263 ust. 6 ustawy o finansach publicznych środki
finansowe na wydatki ujęte w wykazie wydatków niewygasających są gromadzone na
wyodrębnionym subkoncie podstawowego rachunku bankowego JST.
Wydatki wskazane w przedmiotowej uchwale wskazane zostały przez Kierownika Referatu
Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Białej.

Sporządziła:
Klaudia Kopczyk – Skarbnik Gminy Biała
Biała, dnia 08.12.2015 r.

2. Uzasadnienie dotyczące niewykonania zadań wskazanych w 2015 r.

1)  opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej ul.Opolska w Białej - w trakcie
opracowania dokumentacji zaszła konieczność uzyskania uzgodnień od instytucji zewnętrznych, m.in.
Tauron Polska SA, Polskie Linie Kolejowe oraz Marszałka Województwa Opolskiego. Długi termin
pozyskania uzgodnień spowodował niemożność dotrzymania umownego terminu wykonania, stąd prośba
o zmianę terminu wykonania na ....

2)  opracowania miejscowego planu zagospodarowani przestrzennego wsi Chrzelice - zgodnie z umową na
opracowanie mpzp wsi Chrzelice termin zakończenia prac nad projektem planu określono na 6 m-cy od
otrzymania zgody Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i
leśnych na cele rolnicze i nieleśne. Złożony do Ministra wniosek nadal oczekuje na rozpatrzenie, a
termin udzielenia zgody jest niemożliwy do określenia. Ponadto dalsze prace nad projektem planu muszą
uwzględnić zmiany dokonane w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, co również
przedłuży termin wykonania planu. Stąd proponuje się termin wykonania przedłużyć maksymalnie do 30
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czerwca 2016 r.

Sporządziła:
Pani Aleksandra Sokołowska - Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Zamówień
Publicznych

Biała, dnia 08.12.2015 r.
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