Uchwała Nr 332/17
Rady Gminy Celestynów
z dnia 19 grudnia 2017 roku
w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu Gminy Celestynów, które w 2017 roku
nie wygasają z upływem roku budżetowego

Na podstawie art. 263 ust. 2, 3, 4, 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), Rada Gminy Celestynów uchwala, co następuje:
§ 1.
Ustala się wykaz wydatków umieszczonych w budżecie Gminy Celestynów na 2017 rok,
które nie wygasają z upływem 2017 roku oraz określa się ostateczny termin ich wykonania
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2.
Ustala się plan finansowy wydatków niewygasających z upływem 2017 roku zgodnie
z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Celestynów.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Celestynów

Romuald Ziętala

Załącznik nr 1
do uchwały nr 332/17
Rady Gminy Celestynów
z dnia 19 grudnia 2017 roku

Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem 2017 roku
oraz ostateczny termin ich wykonania

Lp.

Wyszczególnienie

1.

Opracowanie i wykonanie czterech ekspertyz
w sprawie zmiany stosunków wodnych w
postepowaniach administracyjnych
prowadzonych przez Urząd Gminy w
Celestynowie
Projekt i montaż punktów oświetleniowych w
Gminie Celestynów
Opracowanie programu ochrony środowiska
dla Gminy Celestynów na lata 2018 – 2022 z
perspektywą do 2025 roku

2.
3.

Plan

Ostateczny termin
dokonania
wydatku

21.648,00 zł

31.03.2018 r.

6.150,00 zł

15.06.2018 r.

2.952,00 zł

31.03.2018 r.

Załącznik nr 2
do uchwały nr 332/17
Rady Gminy Celestynów
z dnia 19 grudnia 2017 roku

Plan finansowy wydatków, które nie wygasają z upływem 2017 roku
Dział

Rozdział

900
90015

90095

RAZEM

§

Treść

Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska
Oświetlenie ulic, placów i dróg
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych
Projekt i montaż punktów oświetleniowych
w Gminie Celestynów
Pozostała działalność
4300 Zakup usług pozostałych
Opracowanie programu ochrony środowiska
dla Gminy Celestynów na lata 2018 – 2022
z perspektywą do 2025 roku
4390 Zakupy usług obejmujących wykonanie
ekspertyz, analiz i opinii
Opracowanie i wykonanie czterech
ekspertyz w sprawie zmiany stosunków
wodnych w postepowaniach
administracyjnych prowadzonych przez
Urząd Gminy w Celestynowie

30.750,00

w tym wydatki
majątkowe:
6.150,00

6.150,00
6.150,00

6.150,00
6.150,00

6.150,00

6.150,00

24.600,00
2.952,00
2.952,00

0,00
0,00
0,00

21.648,00

0,00

21.648,00

0,00

30.750,00

6.150,00

Plan

UZASADNIENIE
do Uchwały nr 332/17
Rady Gminy Celestynów
z dnia 19 grudnia 2017 roku
w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu Gminy Celestynów, które w 2017 roku
nie wygasają z upływem roku budżetowego
Zgodnie z treścią art. 263 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.
2077) 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. Artykuł 263 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych wskazuje dwie kategorie wydatków, które mogą zostać zakwalifikowane do
wydatków niewygasających, jako odstępstwa od zasady roczności budżetu j.s.t. Należą do
nich:
- wydatki związane z realizacją umów w sprawie zamówienia publicznego. Ta grupa
wydatków niewygasających ma służyć realizacji zobowiązania zaciągniętego przez j.s.t.
na podstawie zawartej umowy;
- wydatki związane z realizacją umów, które zostaną zawarte w wyniku zakończonego
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w którym dokonano wyboru
wykonawcy.
Ostateczny termin wykonania wydatków niewygasających upływa z dniem 30 czerwca
następnego roku.
Przedłożony wykaz wydatków niewygasających zawarty w niniejszej uchwale spełnia
wymagania ustawowe i dotyczy w szczególności zadań, które z przyczyn obiektywnych nie
mogą zostać rozliczone w 2017 roku.
Środki na realizację zadań zawartych w wykazie wydatków niewygasających zostały
zabezpieczone w budżecie Gminy Celestynów na 2017 rok.

