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UCHWAŁA NR XVI.208.2020 

RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ 

z dnia 18 grudnia 2020 r. 

w sprawie nie wygasania wydatków w roku 2020 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713 i 1378) i art. 263 ust. 2,3,4,5 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.1) ) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają z końcem 2020 r. oraz określa ostateczny termin ich 
dokonania: 

Lp. Zadanie Ostateczny termin dokonania 
wydatku 

1. Zmiana w Lokalnym Planie Rewitalizacji 30 stycznia 2021 r. 

§ 2. 1. Ustala się plan finansowy wydatków niewygasających z upływem roku 2020: 

Dział Rozdział Treść Kwota (w zł) 

750  Administracja publiczna 615,00 
 75095 Pozostała działalność 615,00 
  Wydatki bieżące 615,00 

Razem  615,00 

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.

 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649 oraz 

z 2020 r. poz. 284, 374, 568,i 695 i 1175. 
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art.  263. ustawy o finansach publicznych niezrealizowane kwoty wydatków budżetu jednostki
samorządu terytorialnego wygasają z upływem roku budżetowego.
Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może ustalić, w drodze uchwały, wykaz wydatków,
do których nie stosuje się przepisu oraz określić ostateczny termin dokonania każdego wydatku ujętego w
tym wykazie w następnym roku budżetowym.
W wykazie ujmuje się wydatki związane z realizacją umów:
1) w sprawie zamówienia publicznego;
2) które zostaną zawarte w wyniku zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w
którym dokonano wyboru wykonawcy.
Ostateczny termin dokonania wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, upływa 30
czerwca roku następnego.
Łącznie z wykazem wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, organ stanowiący
jednostki samorządu terytorialnego ustala plan finansowy tych wydatków w podziale na działy i rozdziały
klasyfikacji wydatków, z wyodrębnieniem wydatków majątkowych.
Środki finansowe na wydatki ujęte w wykazie są gromadzone na wyodrębnionym subkoncie podstawowego
rachunku bankowego jednostki samorządu terytorialnego.
Środki finansowe niewykorzystane w terminie określonym przez organ stanowiący jednostki samorządu

terytorialnego podlegają przekazaniu na dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego w terminie 7

dni od dnia określonego przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.

Mając powyższe na uwadze Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych

wnioskuje o ujęcie niżej wymienionych zadań do wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku

budżetowego: zmiana w lokalnym planie rewitalizacji.

Sporządziła:
Klaudia Kopczyk - Skarbnik Gminy Biała

Biała, dnia 1 grudnia 2020 r.

Powyższy projekt uchwały został:
1) pozytywnie zaopiniowany co do zgodności z prawem przez radcę Prawnego tutejszego Urzędu;
2) zaakceptowany przez Burmistrza Białej.

Zaopiniowany i zaakceptowany oryginał projektu uchwały
znajduje się na stanowisku ds. obsługi Rady Miejskiej
w Referacie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Białej.
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