
UCHWAŁA NR XXVIII/197/12
RADY GMINY OLEŚNICA

z dnia 27 grudnia 2012 r.

zmieniająca uchwałę Nr XXVII/182/12 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają 
z upływem roku budżetowego 2012. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 
142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 263 ust. 2, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
(Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XXVII/182/12 Rady Gminy Oleśnica z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu 
wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012§ 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 1. 1. Ustala się wykaz niezrealizowanych w roku budżetowym 2012 wydatków, które nie wygasają 
z upływem tego roku budżetowego, jak poniżej: 

1) wydatki inwestycyjne na budowę świetlicy wiejskiej w m. Boguszyce – dokumentacja; 

2) wydatki bieżące na wykonanie opinii dotyczącej charakteru linii telekomunikacyjnych. 

2. Ustala się plan finansowy wydatków, o których mowa w ust. 1, według załącznika do uchwały.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Oleśnica. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady 

Jacenty Kawecki

Id: 5781ED97-9687-45BA-B1BB-71C7E36B2FDB. Podpisany Strona 1



Załącznik
do Uchwały Nr XXVII/197/12

Rady Gminy Oleśnica
z dnia 27 grudnia 2012 r.

Plan finansowy wydatków, które nie wygasają 
z upływem roku budżetowego 2012

Kwota wydatkuLp. Dział Rozdział § Nazwa zadania
w tym 

wydatki 
majątkowe

Termin 
wydatkowania

1 2 3 4 5 6 7 87
1 921 92109 6050 Budowa świetlicy 

wiejskiej w m. 
Boguszyce - 
dokumentacja

13.530,00 13.530,00 30 czerwca 
2013 r.

2 750 75023 4390 Zakup usług 
obejmujących 
wykonanie 
ekspertyz, analiz i 
opinii

3.444,00 0 30 czerwca 
2013 r.

OGÓŁEM 16.974,00 13.530,00
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 263 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych niezrealizowane kwoty 
wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wygasają z upływem roku budżetowego. Jednak organ 
stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może ustalić wykaz wydatków, do których nie stosuje się w/w 
przepisu, oraz określić ostateczny termin dokonania każdego wydatku ujętego w tym wykazie w następnym 
roku budżetowym.Łącznie z wykazem wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, organ 
stanowiący 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. 

W bieżącym roku budżetowym zaplanowane zostały do realizacji takie wydatki budżetowe jak: 

1) wydatki inwestycyjne na budowę świetlicy wiejskiej w m. Boguszyce – dokumentacja; 

2) wydatki bieżące na wykonanie opinii dotyczącej charakteru linii telekomunikacyjnych. 

Powyższych wydatków jednak nie udało się zrealizować jak planowano do końca roku 2012 z uwagi na 
długi termin uzgodnień dokumentacji technicznej oraz skomplikowany charakter sprawy dotyczącej 
wydania opinii w sprawie charakteru linii telekomunikacyjnych i konieczność przeprowadzenia oględzin 
przed jej wydaniem. 

Wydatki ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2012, są wydatkami 
związanymi z realizacją umów w sprawie zamówienia publicznego, gdzie umowy zostały już zawarte 
w związku z zakończonymi postępowaniami o udzielenie zamówienia publicznego. 

Realizacja wydatków dotyczących wyżej wymienionych zadań nastąpi w terminie do 30 czerwca 2013 
roku. 
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