
                                                                                                                                     
 

UCHWAŁA  NR  199/XXXIII /2016 
RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA 

z dnia 29 grudnia 2016 r. 
 
  

w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2016 
 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 263 ust. 2 i 5  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 
r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z poźń. zm.), uchwala się,  co 
następuje: 
 

§ 1. Ustala się wykaz wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2016 
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 2016 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 
 
     § 3.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Podkowa Leśna. 
 

§ 4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
              
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                          

Przewodniczący Rady Miasta 

 Podkowa Leśna  

/-/ 

Grzegorz Smoliński 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Uzasadnienie do Uchwały Rady Miasta Nr 199/XXXIII/2016 
z dnia 29 grudnia 2016 r. 

 
 
 

Zgodnie z art. 263 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  
organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ustala wykaz wydatków 
niewygasających z upływem roku budżetowego oraz określa ostateczny termin dokonania 
wydatków ujętych w tym wykazie. 
 

Zgodnie z art. 263 ust 5 ww ustawy, łącznie z wykazem wydatków, które nie wygasają 
z upływem roku budżetowego, organ stanowiący ustala plan finansowy tych wydatków w 
podziale na działy i rozdziały, z wyodrębnieniem wydatków majątkowych. Środki na wydatki 
ujęte w wykazie wydatków będą gromadzone na wyodrębnionym subkoncie rachunku 
bankowego jednostki samorządu terytorialnego – art. 263 ust. 6 cyt. Ustawy. 
 
Przesuniecie płatności na 2017 rok jest związane z :  
      Zadania 1-4 w przypadku zadań związanych z wykonywaniem dokumentacji 
projektowych z długotrwałymi procesami pozyskiwania uzgodnień i zatwierdzeń 
wymaganych prawem jak również wymaganą przez Starostwo Grodziskie koniecznością 
uzyskiwania odstępstw od warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne.  
    Zadanie 5  w przypadku przebudowy ulicy Iwaszkiewicza zmienne warunki atmosferyczne, 
napotkane kolizje skutkujące koniecznością wycięcia drzewa,  wykonaniem prac  
polegających na ułożeniu rur osłonowych  we współpracy z projektantem wykonującym 
dokumentację na kablowanie linii oświetleniowej i n.n. 

Zadanie 6 w przypadku wykonania oświetlenia na cmentarzu komunalnym w 
Podkowie Leśnej dostawa materiałów niezbędnych do wykonania modernizacji oświetlenia 
cmentarza komunalnego uległa opóźnieniu ze względu na brak dostępności opraw. 
Dodatkowym czynnikiem są zimowe warunki atmosferyczne, które nie pozwalają na 
wykonanie prac ziemnych w dowolnym czasie po otrzymaniu materiałów od dostawców. 
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