
UCHWAŁA NR XXXVII/242/21 
RADY GMINY OJRZEŃ 

z dnia 30 grudnia 2021 r. 

w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.                             
z  2021 r. poz. 1372 z późn.zm), oraz art. 236 ust 2 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późn.zm.) Rada Gminy Ojrzeń uchwala się co następuję: 

§ 1. Ustala się wykaz wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021 oraz określa się 
ostateczne terminy dokonywania wydatków zgodnie z załącznikiem nr 1. 

§ 2. Ustala się plan finansowy wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021 oraz określa 
zgodnie z załącznikiem nr 2. 

§ 3. Wykonanie  uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ojrzeń. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Grzegorz Lejman 
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Wykaz wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021 
 

Lp. Nazwa zadania  Termin realizacji  

 
1. 

 
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Kraszewie 

 
30.06.2022 r. 

 
2. 

 
Modernizacja oświetlenia w gminie Ojrzeń 

 
30.06.2022 r. 

 
 

 

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVII/242/21

Rady Gminy Ojrzeń 

z dnia 30 grudnia 2021 r.
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Plan wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 

Dział Rozdział § Wyszczególnienie Kwota (w zł) 

801   Oświata i wychowanie 594 334,00 

 Szkoły podstawowe 594 334,00  80101 

6050 Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Kraszewie 594 334,00  

900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  150 000,00 

 Oświetlenie ulic, placów i dróg 150 000,00  90015 

6050 Modernizacja oświetlenia w gminie Ojrzeń 150 000,00 

 
Razem  

 
744 334,00  

 

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVII/242/21

Rady Gminy Ojrzeń 

z dnia 30 grudnia 2021 r.
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UZASADNIENIE 

 
do uchwały Nr XXXVII/242/21 

 Rady Gminy Ojrzeń  z dnia 30 grudnia 2021 roku 
w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020 

 
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. Zgodnie 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 gminy. 

Środki te muszą być zatem przekazane na odpowiedni rachunek bankowy przed upływem roku budżetowego, tj. najpóźniej do 31 

grudnia.  

Możliwość ustalenia wydatków niewygasających dotyczy jedynie wydatków, w odniesieniu do których zawarte zostały 

umowy o zamówieniach publicznych lub wkrótce takie umowy zostaną zawarte- w wyniku zakończenia postepowania o udzielenia 

zamówienia. 

Wydatki niewygasające z końcem 2021 roku zostały ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku 

budżetowego. Środki finansowe na realizację powyższego zadania wydzielone będą na wyodrębnionym subkoncie podstawowego 

rachunku bankowego budżetu gminy. 
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