
                                                                                                                                  
 

UCHWAŁA  NR  281 /XLIII /2017 
RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA 

z dnia  21 grudnia  2017 r. 
 
  

w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017 
 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 263 ust. 2 i 5  ustawy z dnia 27 
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z poźń. zm.), uchwala 
się,  co następuje: 
 

§ 1. Ustala się wykaz wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017 
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 2017 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. 
              
 
 
 
                                                                                                      

Przewodnicząca Rady Miasta 

 Podkowa Leśna  

/-/ 

Emilia Drzewicka 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Uzasadnienie do Uchwały Rady Miasta Nr 281 /XLIII /2017 

z dnia  21grudnia 2017 
 
 
 

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 2018 rok jest związane z :  
      Zadania 1        Duże opady deszczu powodujące nawodnienie gruntu, opady śniegu na 
początku grudnia oraz nocne przymrozki spowodowały opóźnienia w pracach drogowych. Do 
wykonania pozostał niewielki zakres prac. Umowa nie przewiduje płatności cząstkowych.  
 
Zadanie nr 2    Teren, na którym ma zostać zainstalowana toaleta nie został jeszcze odebrany 
przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Dostawa i montaż toalety musi 
odbyć  się w terminie późniejszym. 
 
Zadanie nr 3     Większość prac związanych z uruchomieniem monitoringu została wykonana. 
Jednak brak możliwości podłączenia instalacji do światłowodów oznacza, że zakończenie 
całości inwestycji należy przesunąć na 2018 rok. 
 
 
                                                                                                      

Przewodnicząca Rady Miasta 

 Podkowa Leśna  

/-/ 

Emilia Drzewicka 

 


