
UCHWAŁA NR XXXVIII/322/2022 
RADY GMINY STANISŁAWÓW 

z dnia 21 grudnia 2022 r. 

w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 263 ust. 2, 3 i 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
(Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) Rada Gminy Stanisławów uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022, zgodnie 
z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. Ustala się plan finansowy wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022, zgodnie 
z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Określa się ostateczny termin realizacji wydatków wymienionych w § 1 do dnia 30 czerwca 2023 r. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stanisławów. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Stanisławowie na okres 14 dni. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Waldemar Zbytek 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVIII/322/2022 

Rady Gminy Stanisławów 

z dnia 21 grudnia 2022 r. 

Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 

Lp. Nazwa zadania Kwota wydatku (w zł) Ostateczny termin 
dokonania wydatku 

I. Wydatki majątkowe 
1. Budowa dróg gminnych o nawierzchni 

twardej, w tym: Przebudowa dróg gminnych 
w miejscowości Stanisławów 

1 098 155,00 30.06.2022 

II. Razem wydatki niewygasające budżetu               
(w zł) 

1 098 155,00  
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVIII/322/2022 

Rady Gminy Stanisławów 

z dnia 21 grudnia 2022 r. 

Plan finansowy wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 

Plan wydatków niewygasających 2022 
w tym (w zł): Dział Rozdział § Nazwa zadania Wydatki 

ogółem w zł) Wydatki majątkowe 

1 2 3 4 5  
6 

600 60016 6050 
6370 

Budowa dróg gminnych o 
nawierzchni twardej, w tym: 

Przebudowa dróg gminnych w 
miejscowości Stanisławów 

1 098 155,00 1 098 155,00 

RAZEM 1 098 155,00 1 098 155,00 
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Uzasadnienie 

Konieczność podjęcia uchwały wynika z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 
z 2022 r. poz. 1634 ze zm.). 

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. W myśl 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 2022 r. 
Możliwość ustalenia wydatków niewygasających dotyczy jedynie wydatków, w odniesieniu do których zawarte 
zostały umowy o zamówienie publiczne lub wkrótce takie umowy zostaną zawarte - w wyniku zakończonego 
postępowania o udzielenie zamówienia. 

Dla zadań wymienionych w wykazie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 
2022 określono ostateczny termin ich wykonania - do 30 czerwca 2023 r. Umowy na realizację tych zadań 
zostały już podpisane, jednak uwarunkowania zawarte w umowie z wykonawcą dotyczące całkowitego 
rozliczenia nie są możliwe do zrealizowania do dnia 31 grudnia 2022 r. 

Środki finansowe na realizację zadania zabezpieczone zostały w budżecie Gminy Stanisławów w roku 
bieżącym i do dnia 31 grudnia 2022 r. zostaną przekazane na wyodrębniony rachunek bankowy. 
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