
 

 

Uchwała Nr XXXIV/198/2017 

Rady Miejskiej w Pogorzeli 

z dnia 28 grudnia 2017 r. 

 

w sprawie: wydatków budżetu gminy, które w 2017 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego 

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

(Dz. U. z 2017 poz. 1875 ze zm.) oraz art. 263 ust. 2 – 5  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  

o finansach publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 2077) 

Rada Miejska uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 1. Ustala się planowane wydatki budżetu gminy, które w 2017 r. nie wygasają  

           z upływem roku budżetowego na następujące zadanie: 

          - Budowa ronda w wysokości 546.784,80 zł  

        2.Ustala się plan finansowy wydatków nie wygasających z upływem roku 2017   

          - dział 600 Transport i łączność, rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe  

            § 6050 budowa ronda w kwocie 546.784,80 zł 

       3. Określa się ostateczny termin dokonania wydatków, o których mowa w ust. 1,  

           na dzień 30 czerwca 2018 r. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 
 

Uchwałę przygotowała: 
Teresa Lempach 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UZASADNIENIE 
do uchwały Nr XXXIV/198/2017 

Rady Miejskiej w Pogorzeli 
z dnia 28 grudnia 2017 r. 

 
 
w sprawie: wydatków budżetu gminy, które w 2017 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego. 
 
Zgodnie z art. 263 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

(Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) niezrealizowane kwoty wydatków zamieszczonych w budżecie 

jednostki samorządu terytorialnego wygasają z upływem roku budżetowego (31 grudnia). 

Natomiast ust. 2 ww. artykułu stanowi, iż organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego  

może ustalić wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz określić 

ostateczny termin dokonania tego wydatku.  

W związku z wnioskiem wykonawcy dotyczącym zmiany terminu realizacji zadania pn.  Budowa 

ronda - 546.784,80 zł., proponuje się przedłużyć termin wykonania zadania do 30.06.2018 r.,  

aby zostało ono zrealizowane z należytą starannością i zgodnie ze standardami. 

Na pierwotnie ustalony termin, trudny do dotrzymania składa się  m.in. wyniesienie mediów  

z ronda, ponieważ błędnie były sporządzone mapy co wywołało zmiany w pierwotnie zakładanym 

harmonogramie czasowym. Powyższy błąd spowodował opóźnienie w czasie realizację 

powyższego zadania. 

Zasadne jest zatem przyjęcie powyższego wydatku jako niewygasającego. 

 

 

 

 

 
 


