
UCHWAŁA NR XXIII/248/20 
RADY MIASTA PORĘBA 

z dnia 28 grudnia 2020 r. 

w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020 oraz 
ustalenia planu finansowego tych wydatków 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 
.713 z późn.zm.) oraz art. 263 ust.2, 3, 4, i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t.j. 
Dz. U. z 2019. 869 z późn.zm.) Uchwały nr XIV/146/19  Rady Miasta Poręba z dnia 23 grudnia 2019 r 
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Poręba na 2020 rok 

Rada Miasta Poręba 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się  wykaz wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020 oraz określa się 
ostateczne terminy dokonania wydatków zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Ustala się plan finansowy wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020 zgodnie 
z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Poręba. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodnicząca Rady Miasta 
Poręba 

 
 

Elżbieta Kołodziej 
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Ostateczny 
termin 

wykonania

600 Transport i łączność       392 042,45 zł 

60016 Drogi publiczne i gminne       392 042,45 zł 

Budowa drogi dojazdowej do 
"osiedla na stoku" na działce 
ew.nr nr 3146/3 - etap II

      189 938,80 zł 30-06-2021

Budowa kanalizacji  deszczowej 
"Osiedle na stoku" cz I

      167 103,65 zł 30-06-2021

projekt i dokumentacja 
kosztorysowa przebudowy ulicy 
Ludowej

        35 000,00 zł 30-06-2021

700 Gospodarka mieszkaniowa 468 398,39 zł

70005
Gospodarka gruntami i 
nieruchomościami

468 398,39 zł

rozbudowa monitoringu 
miejskiego etap IV

40 206,00 zł 30-06-2021

modernizacja budynku 
mieszkalnego położenego przy ul 
.WP2 wraz z wykonaniem 
przewodów kominowych i 
wymianą pieców węglowych -
etap I

300 358,66 zł 30-06-2021

projekt i przebudowa wejścia do 
budynku położonego przy 
ul.Chopina 1 -(siedziba Poczty 
Polskiej )wraz z przebudowa i 
dostosowaniem podjazdu dla 
osób niepełnosprawnych

127 833,73 zł 30-06-2021

kwota wydatku 

Wykaz  wydatków niewygasającyh  Miasta  Poręba  w 2020R.

Dział Rozdział Nazwa

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIII/248/20

Rady Miasta Poręba

z dnia 28 grudnia 2020 r.
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710 Działalność usługowa 50 110,20 zł

71004
Plan zagospodarowania 
przestrzennego

50 110,20 zł

opracowanie  studium 
uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania 
przestrzennego Miasta Poręba 

50 110,20 zł 30-06-2021

801 Oświata i wychowanie 9 000,00 zł

80101 Szkoły Podstawowe 6 000,00 zł

projekt i dokumentacja 
kosztorysowa modernizacji 4 
łazienek w SP1 wraz z 
uzpełnieniem o sanitariat dla 
osób niepełnosprawnych

6 000,00 zł 30-06-2021

80104 Przedszkola 3 000,00 zł

projekt przyłącza kanalizacji 
sanitarnej z przepompownią 
ścieków -uzupełnienie o 
doprojektowanie drogi 
dojazdowej i ogrodzenia 
przepompowni

3 000,00 zł 30-06-2021

900
Gospodarka komunalna i 
ochrona środowiska

29 280,21   

90095 Pozostała działalność 29 280,21   

wykonanie modernizacji dachu 
na budynku Miejskiego Ośrodka 
Kultury etap I I wraz wykonaniem 
instalacji odgromowej i uziomów

29 280,21   30-06-2021
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926 Kultura fizyczna 34 318,00   

92601 Obiekty sportowe 34 318,00   

zakup i montaż ścianki do tenisa 
ziemnego wraz z wykonaniem 
podłoża na boisku sportowym i 
modernizacją ogrodzenia

34 318,00   30-06-2021

983 149,25   0,00   OGÓŁEM WYDATKI :
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wydatki 
majątkowe

wydatki bieżące

600 Transport i łączność       392 042,45 zł 392 042,45 zł

60016 Drogi publiczne i gminne       392 042,45 zł 392 042,45 zł

Budowa drogi dojazdowej do 
"osiedla na stoku" na działce 
ew.nr nr 3146/3 - etap II

      189 938,80 zł 189 938,80 zł

Budowa kanalizacji  deszczowej 
"Osiedle na stoku" cz I

      167 103,65 zł 167 103,65 zł

projekt i dokumentacja 
kosztorysowa przebudowy ulicy 
Ludowej

        35 000,00 zł 35 000,00 zł

700 Gospodarka mieszkaniowa 468 398,39 zł 468 398,39 zł

70005
Gospodarka gruntami i 
nieruchomościami

468 398,39 zł 468 398,39 zł

rozbudowa monitoringu 
miejskiego etap IV

40 206,00 zł 40 206,00 zł

modernizacja budynku 
mieszkalnego położenego przy ul 
.WP2 wraz z wykonaniem 
przewodów kominowych i 
wymianą pieców węglowych -
etap I

300 358,66 zł 300 358,66 zł

projekt i przebudowa wejścia do 
budynku położonego przy 
ul.Chopina 1 -(siedziba Poczty 
Polskiej )wraz z przebudowa i 
dostosowaniem podjazdu dla 
osób niepełnosprawnych

127 833,73 zł 127 833,73 zł

710 Działalność usługowa 50 110,20 zł 50 110,20   

kwota wydatku 

Plan finansowy wydatków niewygasającyh  Miasta  Poręba  w 2020R.

Dział Rozdział Nazwa

w tym

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIII/248/20

Rady Miasta Poręba

z dnia 28 grudnia 2020 r.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 45714D71-E81E-4BE6-BE1A-1CCE46A766A0. podpisany Strona 1



71004
Plan zagospodarowania 
przestrzennego

50 110,20 zł 50 110,20   

opracowanie  studium 
uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania 
przestrzennego Miasta Poręba 

50 110,20 zł 50 110,20   

801 Oświata i wychowanie 9 000,00 zł 9 000,00 zł

80101 Szkoły Podstawowe 6 000,00 zł 6 000,00 zł

projekt i dokumentacja 
kosztorysowa modernizacji 4 
łazienek w SP1 wraz z 
uzpełnieniem o sanitariat dla 
osób niepełnosprawnych

6 000,00 zł 6 000,00 zł

80104 Przedszkola 3 000,00 zł 3 000,00 zł

projekt przyłącza kanalizacji 
sanitarnej z przepompownią 
ścieków -uzupełnienie o 
doprojektowanie drogi 
dojazdowej i ogrodzenia 
przepompowni

3 000,00 zł 3 000,00 zł

900
Gospodarka komunalna i 
ochrona środowiska

29 280,21   29 280,21   

90095 Pozostała działalność 29 280,21   29 280,21   

wykonanie modernizacji dachu 
na budynku Miejskiego Ośrodka 
Kultury etap I I wraz wykonaniem 
instalacji odgromowej i uziomów

29 280,21   29 280,21   

926 Kultura fizyczna 34 318,00   34 318,00   
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92601 Obiekty sportowe 34 318,00   34 318,00   

zakup i montaż ścianki do tenisa 
ziemnego wraz z wykonaniem 
podłoża na boisku sportowym i 
modernizacją ogrodzenia

34 318,00   34 318,00   

983 149,25   933 039,05            50 110,20    OGÓŁEM WYDATKI :
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Uzasadnienie

 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 bowiem 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.

 W wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2020  (załącznik nr 1 do uchwały)
wymieniono zadania, gdzie umowy są już podpisane bądź został wyłoniony wykonawca zamówienia
publicznego, a z przyczyn technicznych bądź organizacyjnych nie mogą być one zrealizowane do końca
2020 roku.
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