
UCHWAŁA NR XXXVI/316/2020
RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE

z dnia 30 grudnia 2020 r.

w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późniejszymi zmianami1)) oraz art. 263 ust. 2, 3, 4 i 5 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późniejszymi 
zmianami2))Rada Miejska uchwala co następuje: 

§ 1. 

Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 na następujące zadanie: 

1. "Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej rozbudowy ul. Targowej na odc. od ul. T. Kościuszki 
do mostu na rz. Czarnej w Staszowie" - kwota 43 000,00 zł, z ostatecznym terminem dokonania wydatku do 
30.06.2021 roku. 

§ 2. 

Ustala się plan finansowy wydatków ujętych w § 1 w podziale na działy i rozdziały w klasyfikacji wydatków 
z wyodrębnieniem wydatków majątkowych stanowiący, załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 3. 

Środki finansowe na wydatki ujęte w § 1 są gromadzone na wyodrębnionym subkoncie podstawowego 
rachunku bankowego Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie. 

§ 4. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów. 

§ 5. 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. 

§ 6. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Wiceprzewodnicząca 
Rady Miejskiej w Staszowie 

Beata Gajek - Dyl

1) Zmiany: Dz. U. z 2020 r., poz. 1378 
2) Zmiany:Dz. U. z 2018r., poz. 2245;Dz. U. z 2019r., poz.1649;Dz. U. z 2020r., poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, 

poz. 1175
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Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXVI/316/2020

Rady Miejskiej w Staszowie

z dnia 30 grudnia 2020 r.

w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020. 

 Zgodnie z art. 263 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. 
poz. 869) ust. 1. Niezrealizowne kwoty wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego wygasają, 
z zastrzeżeniem ust. 2 i 4, z upływem roku budżetowego, ust. 2. Organ stanowiący jednostki samorządu 
terytorialnego może ustalić, w drodze uchwały, wykaz wydatków, do których nie stosuje się przepisu 
ust. 1, oraz określić ostateczny termin dokonania każdego wydatku ujętego w tym wykazie w następnym 
roku budżetowym, ust. 3. W wykazie, o którym mowa w ust. 2, 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, ust. 4. 
Ostateczny termin dokonania wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, upływa 
30 czerwca roku następnego, ust. 5. 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, ust.6. Środki finansowe na wydatki ujęte w wykazie, o których mowa w ust. 2, są 
gromadzone na wyodrębnionym subkoncie podstawowego rachunku bankowego jednostki samorządu 
terytorialnego, ust. 7. 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. W związku z powyższym ustala się plan finansowy wydatków niewygasających 
i ostateczny termin dokonania wydatku.
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Załącznik nr 1

do Uchwały Nr XXXVI/316/2020
Rady Miejskiej w Staszowie

  z dnia 30 grudnia 2020 roku

ąPlan finansowy wydatków, które nie wygasaj  z upływem roku 2020.

Lp. Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Wydatki
bieżące

Wydatki
majątkowe

1. 600 60013 6050 Opracowanie koncepcji programowo
– przestrzennej rozbudowy ul.
Targowej na odc. od ul. T. Kościuszki
do mostu na rz. Czarnej w Staszowie”

43 000,00

RAZEM: 43 000,00
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