
UCHWAŁA NR XLII/319/2022 
 

RADY GMINY ŻELAZKÓW 

z dnia 2 września 2022 r. 

w sprawie zaniechania inwestycji 

Na podstawie art. 18 ust. 5 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
Dz. U. z 2020 r. poz. 559 ze zm.) w związku z art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) oraz art. 4 ustawy 
z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217 ze zm.) rada Gminy Żelazków 

Uchwala co następuje: 

§ 1.  

 Postanawia się o zaniechaniu realizacji rozpoczętych inwestycji o łącznej wartości 59.303,40 zł 
(słownie: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta trzy złote i czterdzieści groszy) uznając  
je za inwestycje bez efektu majątkowego. 

§ 2.  

 Wykaz zaniechanych inwestycji stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3.  

 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żelazków. 

§ 4.  

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Żelazków 

 
 

Józef Leśny 



Wykaz zaniechanych inwestycji

L.p
.

Konto/
Zadanie

Nazwa
zadania

Wartość
na dzień
31 grudnia
2021 r.

Poniesione wydatki

Rok
rozpoczęcia/
rok ostatniego
poniesionego
wydatku

1.
080-

100280

Budowa
zbiorników
wodnych

małej retencji
w. Dębe

59 303,40

- inwentaryzacja przyrodnicza
14.760,00;

- mapa ewidencji gruntów i
budynków w postaci druków 45,40;
- Wypis i wyrys z wykazu działek i
podmiotów dotyczących budowy

422,00;
- wykonanie raportu oddziaływania

na środowisko 18.000,00;
- wykonanie koncepcji zbiornika

retencyjnego 26.076,00.

2017/2021

Załącznik do uchwały Nr XLII/319/2022

Rady Gminy Żelazków 

z dnia 2 września 2022 r.



UZASADNIENIE

Do Uchwały Nr XLII/319/2022

Rady Gminy Żelazków

Z dnia 2 września 2022 r.

w sprawie zaniechania inwestycji

W związki z brakiem kontynuacji zadań wymienionych w załączniku do niniejszej Uchwały Wójt Gminy

Żelazków przedstawia Radzie Gminy wykaz inwestycji do zaniechania w celu realnego

i jasnego przedstawienia sytuacji majątkowej i finansowej gminy oraz jej wyniku finansowego.

Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r.

poz. 217 ze zm.) saldo konta 080- „Środki trwałe w budowie (inwestycje) powinno być rzetelne,

czyli jego wielkość powinna wykazywać realną i zgodną ze stanem rzeczywistym wartości przedsięwzięć

inwestycyjnych prowadzonych przez jednostkę. Zgodnie z podjętą uchwałą poniesione wydatki ujęte w

załączniku zostaną odpisane z konta 080 pod datą decyzji o zaniechaniu inwestycji zgodnie z art. 20 ust. 1

ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r.

poz. 217 ze zm.).
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