
UCHWAŁA NR 271/XXXV/2021 
RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA 

z dnia 14 grudnia 2021 r. 

w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., 
poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 263 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 
z 2021 r., poz. 305 z poźń. zm.), uchwala się, co następuje: 

§ 1. Ustala się wykaz wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021 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 2021 zgodnie 
z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Miasta 
Podkowa Leśna 

 
 

Michał Gołąb 
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Załącznik nr 1

LP nazwa zadania termin realizacji

wydatki bieżące:

1.

Opracowanie projektu studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Miasta Podkowa Leśna. Umowa nr 
386.71004.2017 2022-06-30

2.
Wykonanie ogrodu deszczowego oraz nasadzeń zieleni towarzyszącej na 
działce przy ul. Sienkiewicza i Mysliwskiej. Umowa nr 291.90004.2021 2022-06-30

Wydatki majątkowe:

4.
zadanie inwestycyjne pn. "Opracowanie projektu i wykonanie spinki 
wodociagu". Umowa 40.40002.2021 2022-06-30

5.

Zadanie inwestycyjne pn."Budowa i przebudowa ulic na terenie miasta, w 
tym między innymi:  Grabowa,  Lipowa, Mickiewicza, Sosnowa, 
Warszawska, Helenowska, Sarnia, Kukułek." Umowa 256.60016.2021 2022-06-30

6.

Zadanie inwestycyjne pn."Budowa i przebudowa ulic na terenie miasta, w 
tym między innymi:  Grabowa,  Lipowa, Mickiewicza, Sosnowa, 
Warszawska, Helenowska, Sarnia, Kukułek." Umowa 237.60016.2021 2022-06-30

WYKAZ     wydatków niewygasajacych z upływem 2021 roku
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LP Dział Rozdział § nazwa zadania kwota

1. 710 71004 4300

Opracowanie projektu studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Miasta Podkowa Leśna. Umowa 
nr 386.71004.2017 12 950,04 zł

2. 900 90004 4300

Wykonanie ogrodu deszczowego oraz nasadzeń zieleni 
towarzyszącej na działce przy ul. Sienkiewicza i Mysliwskiej. 
Umowa nr 291.90004.2021 139 536,00 zł

152 486,04 zł

4. 400 40002 6050

Zadanie inwestycyjne pn. "Opracowanie projektu i wykonanie spinki 
wodociagu".                                                                                     
Umowa 40.40002.2021 66 174,00

5. 600 60016 6050

Zadanie inwestycyjne pn."Budowa i przebudowa ulic na terenie 
miasta, w tym między innymi:  Grabowa,  Lipowa, Mickiewicza, 
Sosnowa, Warszawska, Helenowska, Sarnia, Kukułek."                                         
Umowa 256.60016.2021 292 740,00

6.

600 60016 6050
Zadanie inwestycyjne pn."Budowa i przebudowa ulic na terenie 
miasta, w tym między innymi:  Grabowa,  Lipowa, Mickiewicza, 
Sosnowa, Warszawska, Helenowska, Sarnia, Kukułek."                                            
Umowa 237.60016.2021

388 680,00

747 594,00

900 080,04

Załącznik nr 2

RAZEM

PLAN FINANSOWY      wydatków niewygasających z upływem 2021 roku

wydatki bieżące

wydatki majątkowe
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UZASADNIENIE 

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 realizacji oraz płatności na 2022 rok jest związane z :  
 
Adn. 1. Opracowanie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta 
Podkowa Leśna. Umowa nr 386.71004.2017. Ze względu na konieczność aktualizacji treści studium wg 
sanu na 2021 zakończenie realizacji zadania musi ulec wydłużeniu. 
 
Adn. 2  Wykonanie ogrodu deszczowego oraz nasadzeń zieleni towarzyszącej na działce przy ul. 
Sienkiewicza i Myśliwskiej. Umowa nr 291.90004.2021. Ze względu na utrudnienia u dostawców i 
kontrahentów wykonawcy usługi  związanych miedzy innymi ze stanem epidemii, konieczne jest 
wydłużenie terminu. 
 
Adn.3 zadanie inwestycyjne pn. "Opracowanie projektu i wykonanie spinki wodociągu". Umowa 
40.40002.2021. Ze względu na przedłużające się procedury uzgodnień projektu w Urzędzie Wojewódzkim 
oraz u Mazowieckiego Konserwatora Zabytków dotyczące możliwości prowadzenia robót w pobliżu 
terenów kolejowych oraz na działkach objętych ochroną konserwatorska, konieczne jest wydłużenie 
terminu. 
 
Adn. 4 Zadanie inwestycyjne pn."Budowa i przebudowa ulic na terenie miasta, w tym między innymi:  
Grabowa,  Lipowa, Mickiewicza, Sosnowa, Warszawska, Helenowska, Sarnia, Kukułek." Umowa 
256.60016.2021. Umowa dotyczy przebudowy ul. Miejskiej.  Konieczność wydłużenia terminu umowy 
wynika z dużych absencji pracowniczych w firmie wykonawcy ze względu na zakażenia COVID oraz z 
wydłużającymi się procedurami pozyskania dokumentacji niezbędnej do odbioru robót. 
 
Adn. 5 Zadanie inwestycyjne pn."Budowa i przebudowa ulic na terenie miasta, w tym między innymi:  
Grabowa,  Lipowa, Mickiewicza, Sosnowa, Warszawska, Helenowska, Sarnia, Kukułek." Umowa 
237.60016.2021. Umowa dotyczy przebudowy ul. Kwiatowej.  Konieczność wydłużenia terminu umowy 
wynika z dużych absencji pracowniczych w firmie wykonawcy ze względu na zakażenia COVID oraz z 
wydłużającymi się procedurami pozyskania dokumentacji niezbędnej do odbioru robót. 
 
 
 Przewodniczący Rady Miasta Podkowa Leśna 

  

Michał Gołąb 
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