
UCHWAŁA NR XXXII/339/21 
RADY MIASTA PORĘBA 

z dnia 20 grudnia 2021 r. 

w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021 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 2021.1372 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 2021 . 305 z późn.zm.) Uchwały nr XXIII/246/20 Rady Miasta Poręba z dnia 28 grudnia 2020 r. 
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Poręba na 2021 rok 

Rada Miasta Poręba 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się  wykaz wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021 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 2021 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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600 Transport i łączność   2 173 247,00    

60016 Drogi publiczne i gminne   2 173 247,00    

Przebudowa ulicy
Rozdzieńskiego i ulicy
Wiejskiej w Porębie

  1 950 000,00    30-06-2022

Projekt i budowa drogi
lokalnej oraz dróg
dojazdowych  do   "osiedla na
stoku" - etap III

  223 247,00    30-06-2022

710 Działalność usługowa   27 398,25    

71004
Plany zagospodarowania
przestrzennego

  27 398,25    

ostateczny termin
realizacji zadania 

kwota wydatków 

Wykaz wydatków niewygasających z upływem roku 2021

Dział Rozdział Nazwa zadania 

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXII/339/21

Rady Miasta Poręba

z dnia 20 grudnia 2021 r.
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opracowanie miejscowego
planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenów
położonych w północno-
wschodniej części Miasta
Poręba 

  27 398,25    30-06-2022

750 Administracja publiczna   43 665,00    

75023
Urzędy gmin(miast i miast

na prawach powiatu)
  43 665,00    

Przebudowa wejścia do
budynku Urzędu Miasta wraz

z dostosowaniem dla osób
niepełnosprawnych

  43 665,00    30-06-2022

801 Oświata i wychowanie   254 102,57    

80101 Szkoły podstawowe   175 595,60    

utworzenie specjalistycznej
pracowni w SP 1 w ramach

programu "labolatoria
przyszłości"

  115 916,04     30-06-2022

utworzenie specjalistycznej
pracowni w SP 2 w ramach

programu "labolatoria
przyszłości"

  59 679,56     30-06-2022

80104 Przedszkola   78 506,97    
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remont klatki schodowej i
korytarza na I piętrze

budynku, wymiana okna
frontowego na I piętrze

budynku

  78 506,97    30-06-2022

851 Ochrona zdrowia   40 000,00    

85154
Przeciwdziałanie
alkoholizmowi 

  40 000,00    

Utworzenie "Sali relaksu i
swobodnej mysli " dla

podopiecznych Świetlicy
Środowiskowej 

  40 000,00     30-06-2022

900
Gospodarka komunalna i
ochrona środowiska

672 912,00   

90095 Pozostała działalność 672 912,00   

Wykonanie  dokumentacji
projektowej wraz z
kosztorysem rewitalizacji
obszrów zdegradowanych
poprzez utworzenie placu
miejskiego wraz z tężną i
strefą odpoczynku.

99 999,00   30-06-2022

Wykonanie modernizacji
dachu na budynku Miejskiego
Osrodka Klutury etap III-
wymiana orynnowania .

62 913,00   30-06-2022

Projekt i utworzenie klubu
integracji
międzypokoleniowej w
pomieszczeniu byłej kawiarni
Kaktus położonej w Mok-u
wraz  mediateką 

510 000,00   30-06-2022

3 211 324,82   OGÓŁEM WYDATKI NIEWYGASAJĄCE :
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bieżące majątkowe 

600 Transport i łączność   2 173 247,00       -        2 173 247,00 zł 

60016 Drogi publiczne i gminne   2 173 247,00      -        2 173 247,00 zł 

Przebudowa ulicy
Rozdzieńskiego i ulicy
Wiejskiej w Porębie

  1 950 000,00      -        1 950 000,00 zł 

Projekt i budowa drogi
lokalnej oraz dróg
dojazdowych  do   "osiedla na
stoku" - etap III

  223 247,00      -        223 247,00 zł 

710 Działalność usługowa   27 398,25       27 398,25    

71004
Plany zagospodarowania

przesytrzennego 
  27 398,25      27 398,25    

kwota wydatków 

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NIEWYGASAJĄCYCH MIASTA PORĘBA Z UPŁYWEM ROKU 2021

Dział Rozdział Nazwa zadania 

wydatki 

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXII/339/21

Rady Miasta Poręba

z dnia 20 grudnia 2021 r.
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opracowanie miejscowego
planu zagospodarowania

przestrzennego dla terenów
położonych w północno-

wschodniej części Miasta 

  27 398,25      27 398,25    

750 Administracja publiczna   43 665,00       -        43 665,00 zł 

75023
Urzędy gmin(miast i miast

na prawach powiatu)
  43 665,00      -        43 665,00 zł 

Przebudowa wejścia do
budynku Urzędu Miasta wraz

z dostosowaniem dla osób
niepełnosprawnych

  43 665,00       -         43 655,00 zł 

801 Oświata i wychowanie   254 102,57       78 506,97     175 595,60 zł

80101 Szkoły podstawowe   175 595,60       -       175 595,60 zł

utworzenie specjalistycznej
pracowni w SP 1 w ramach

programu "labolatoria
przyszłości"

  115 916,04       -       115 916,04 zł

utworzenie specjalistycznej
pracowni w SP 2 w ramach

programu "labolatoria
przyszłości"

  59 679,56       -       59 679,56 zł

80104 Przedszkola   78 506,97      78 506,97    

remont klatki schodowej i
korytarza na I piętrze

budynku, wymiana okna
frontowego na I piętrze

budynku

  78 506,97       78 506,97    
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851 Ochrona zdrowia   40 000,00       40 000,00 zł 

85154
Przeciwdziałanie
alkoholizmowi 

  40 000,00    40 000,00 zł

Utworzenie "Sali relaksu i
swobodnej mysli " dla

podopiecznych Świetlicy
Środowiskowej 

  40 000,00       -         40 000,00 zł 

900
Gospodarka komunalna i
ochrona środowiska

672 912,00      -      672 912,00   

90095 Pozostała działalność 672 912,00     -      672 912,00   

Wykonanie  dokumentacji
projektowej wraz z
kosztorysem rewitalizacji
obszrów zdegradowanych
poprzez utworzenie placu
miejskiego wraz z tężną i
strefą odpoczynku.

99 999,00     -      99 999,00   

Wykonanie modernizacji
dachu na budynku Miejskiego
Osrodka Klutury etap III-
wymiana orynnowania .

62 913,00     -      62 913,00   

Projekt i utworzenie klubu
integracji
międzypokoleniowej w
pomieszczeniu byłej kawiarni
Kaktus położonej w Mok-u
wraz  mediateką 

510 000,00     -      510 000,00   

3 211 324,82   105 905,22     3 105 419,60    OGÓŁEM WYDATKI NIEWYGASAJĄCE :
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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 2021  (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 
2021roku. 
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