
UCHWAŁA NR XXXV/262/2021 
 

RADY GMINY ŻELAZKÓW 

z dnia 27 grudnia 2021 r. 

w sprawie ustalenia  wykazu wydatków , które nie wygasają  z upływem  roku budżetowego 2021 

Na podstawie art. 18, ust 2 pkt  15 ustawy z dnia 8 marca  1990 r  o samorządzie  gminnym    ( tekst 
jednolity  Dz.U. z 2021 r, poz 1372 ) i art. 263 ust 2,3,4,5,6 i 7  ustawy z dnia  27 sierpnia  2009 r  o finansach 
publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2021 , poz.305 ) Rada Gminy Żelazków uchwala ,co następuje : 

§ 1.  

1) Ustala się  wykaz  wydatków , które  nie wygasają z upływem  roku budżetowego  2021 oraz plan 
finansowy  tych wydatków , stanowiące załącznik do niniejszej uchwały . 

2) Ustala się ostateczny termin  dokonania wydatków , które nie wygasają  z upływem roku  budżetowego  
2021 zgodnie z załącznikiem  do niniejszej uchwały . 

§ 2.  

Środki finansowe  nie wykorzystane  w terminie  określonym  w załączniku , podlegają  przekazaniu  na 
dochody  budżetu Gminy  w terminie 7 dni  od dnia  określonego przez Radę Gminy  Żelazków w załączniku 
o którym mowa  w § 1 ust .2 . 

§ 3.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żelazków 

§ 4.  

Uchwała wchodzi w życie  z dniem podjęcia 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Żelazków 

 
 

Józef Leśny 



             Załącznik  Nr 1 do Uchwały  Nr XXXV/262/2021 

             Rady Gminy Żelazków 

                          z dnia 27 grudnia 2021 r. 

 

Wykaz zadań  i plan finansowy  wydatków , które nie wygasają  z upływem  roku  budżetowego  2021 

l.p Dział Rozdział § Nazwa zadania Kwota ogółem Zakres rzeczowy do 
sfinansowania 

Ostateczny 
termin 
wykonania 
zadania 

1 010 01095 6050 Wykonanie  miejsca  rekreacyjno-
sportowego  w m. Kol. Skarszewek 

92 400,00  zł Roboty budowlane i montażowe 30.06.2022 

2 600 60004 6050 Zakup wiat przystankowych wraz z 
montażem  na terenie Gminy 
Żelazków 

119 999,91 zł Zakup i montaż  zgodnie z 
podpisaną umową 

30.06.2022 

3 600 60016 6050 Przebudowa drogi gminnej dz. nr 
107 w m. Florentyna 

500 192,48  zł Roboty budowlane  zgodnie z 
posiadaną  dokumentacją 
projektową 

30.06.2022 

4 700 70005 6050 Modernizacja schodów 
wejściowych wraz z balustradami i 
podjazdami dla osób 
niepełnosprawnych przy ośrodku 
zdrowia w m. Żelazków 

150 000,00 zł Roboty budowlane i montażowe 30.06.2022 

5 900 90015 6050 Wymiana oświetlenia ulicznego na 
solarne na terenie Gminy Żelazków 

150 000,00 zł Zakup i montaż  lamp solarnych 
zgodnie z podpisaną umową . 

30.06.2022 

6 921 92109 6050 Modernizacja świetlicy wiejskiej w 
m. Janków 

150 000,00 zł Roboty budowlane i montażowe 30.06.2022 

7 921 92109 6050 Modernizacja świetlicy wiejskiej w 
m. Złotniki Wielkie 

100 000,00  zł Roboty budowlane i  montażowe 30.06.2022 

 



UZASADNIENIE

Do uchwały Nr XXXV/262/2021
Rady Gminy Żelazków

z dnia 27 grudnia 2021 r.

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

Zgodnie z art. 263 ust 2,3,4,5, 6 i 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (
tekst jednolity Dz.U. z 2021 , poz.305 ) podjęcie uchwały o wydatkach budżetowych, których
niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego należy do wyłącznej
kompetencji organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego.

Uchwałę podejmuje się w celu przekazania na wyodrębnione subkonto podstawowego
rachunku bankowego, niektórych wydatków planowanych na 2021 rok, a niewykorzystanych do końca
roku, na które w budżecie Gminy zostały zabezpieczone środki finansowe . Realizacja wydatków
niewygasających odbywać się będzie w 2022 roku zgodnie z planem finansowym, stanowiącym załącznik
do niniejszej uchwały.

Pozwoli to na sfinansowanie w przyszłym roku płatności wynikających z umów już zawartych .
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