
UCHWAŁA NR XXXIV/230/13
RADY GMINY GNOJNO

z dnia 30 grudnia 2013 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 263 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) - Rada Gminy Gnojno uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwala się wykaz wydatków niewygasających w roku 2013 na kwotę 47.355,00 zł, zgodnie 
z załącznikiem do niniejszej uchwały. 

§ 2. Uchwala się plan finansowy wydatków niewygasających w roku 2013 na kwotę 47.355,00zł, zgodnie 
z załącznikiem do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gnojno. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Terlecki
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/230/13 
Rady Gminy Gnojno 

z dnia 30 grudnia 2013 r. 

WYKAZ WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ  Z DNIEM 31 GRUDNIA 2013 R. 

L.p. Wyszczególnienie (zadanie) Kwota w 
zł

Termin 
realizacji

1. 
 Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Gnojno celem dostosowania go 
do nowych regulacji prawnych 

 47.355,00  30.06.2014 r.

    
    
    

PLAN FINANSOWY
      

Z tego:
Poz. Dział Rozdział Paragraf Kwota w zł

Wydatki bieżące Wydatki majątkowe

1.  750  75095  6050  47.355,00  0,00  47.355,00
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UZASADNIENIE

Zgodnie z treścią art. 263 ust. 1 ustawy o finansach publicznych niezrealizowane kwoty wydatków
wygasają co do zasady z upływem roku budżetowego - zgodnie z obowiązującą w zakresie gospodarki
budżetowej zasadą roczności. Wyjątek od powyższej zasady ujęty jest w ust. 2 cytowanej normy prawnej,
zgodnie z którym do kompetencji organu stanowiącego należy ustalenie w drodze uchwały wykazu
wydatków które nie wygasają z końcem roku budżetowego oraz ustalenie w nim ostatecznego terminu
dokonania wydatków.

Ustawa o finansach publicznych przewiduje poważne ograniczenia formalno-prawne związane ze
stosowaniem tzw. wydatków niewygasających, gdyż w uchwale można tylko ująć wydatki związane z
realizacją umów:

1) w sprawie zamówienia publicznego;

2) które zostaną zawarte w wyniku zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w
którym dokonano wyboru wykonawcy.

Ponadto ostateczny termin wykonania wydatków niewygasających upływa już z dniem 30 czerwca
następnego roku.

Przedłożony wykaz wydatków niewygasających zawarty w niniejszej uchwale spełnia wymagania
ustawowe.
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