
UCHWAŁA NR 348/XLVI/2022 
RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA 

z dnia 20 grudnia 2022 r. 

w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2022 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 263 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 
z 2022 r. poz. 1634 z późń. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Ustala się wykaz wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2022 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 2022 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 dokumentacji projektowej stałej organizacji ruchu na terenie 
Miasta Podkowa Leśna.                                                                                  
Umowa nr 272.147.60016.2022 2023-06-30

2.

Opracowanie projektu studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Miasta Podkowa Leśna.                                  
Umowa nr 386.71004.2017 2023-06-30

3.

Dostawa roślin i ich nasadzenie w pasie drogowym ul. Helenowskiej, na 
odcinku ul. Brwinowiskiej do ul. Głównej.                                                               
Umowa nr   291.90004.2022 2023-06-30

4.
Wykonanie robót remontowych na placu zabaw przy Szkole Podstawowej                                                                                      
Umowa nr 1/2022 2023-06-30

Wydatki majątkowe:

5.

Zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa nawierzchni boiska 
wielofunkcyjnego wraz z wymianą piłkochwytów".                                                            
Umowa nr 246.92695.2022 2023-06-30

6.

Zadanie inwestycyjne pn. "Projekt i wykonanie spinki wodociagów na 
terenie miasta".                                                                                               
Umowa nr 280.40002.2022 2023-06-30

WYKAZ     wydatków niewygasajacych z upływem 2022 roku
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LP Dział Rozdział § nazwa zadania kwota

1. 600 60016 4300

Opracowanie dokumentacji projektowej stałej organizacji ruchu na 
terenie Miasta Podkowa Leśna.                                                                                  
Umowa nr 272.147.60016.2022 48 558,67 

2. 710 71004 4300

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

3. 900 90004 4300

Dostawa roślin i ich nasadzenie w pasie drogowym ul. 
Helenowskiej, na odcinku ul. Brwinowiskiej do ul. Głównej.                                 
Umowa nr   291.90004.2022 79 486,92 

4. 801 80101 4270

Wykonanie robót remontowych na placu zabaw przy Szkole 
Podstawowej.                                                                           
Umowa nr 1/2022 88 560,00 

229 555,63 

5. 926 92695 6050

Zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa nawierzchni boiska 
wielofunkcyjnego wraz z wymianą piłkochwytów".                                                            
Umowa nr 246.92695.2022 461 250,00

6. 400 40002 6050

Zadanie inwestycyjne pn. "Projekt i wykonanie spinski wodociagów 
na terenie miasta".                                                                                               
Umowa nr 280.40002.2022 76 137,00

537 387,00

766 942,63

Załącznik nr 2

RAZEM

PLAN FINANSOWY      wydatków niewygasających z upływem 2022 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. 

 
 

Ustalenie wydatków niewygasających jest związane z :  
Adn. 1. Opracowanie dokumentacji projektowej stałej organizacji ruchu na terenie miasta Podkowa Leśna. 
Umowa nr 272.147.60016.2022. Termin realizacji ulega wydłużeniu ze względu na trwające prace 
uzgodnieniowe. 
 
Adn. 2 Opracowanie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta 
Podkowa Leśna. Umowa nr 386.71004.2017. Ze względu na konieczność przeprocedowania przez Radę 
Miasta Podkowa Leśna wszystkich nieuwzględnionych uwag do studium, konieczne jest wydłużenie 
terminu. 
 
Adn.3 Dostawa roślin i ich nasadzenie w pasie drogowym ul. Helenowskiej na odcinku od ul. Brwinowskiej 
do ul. Głównej. Umowa nr 291.90004.2022. Ze względu na warunki pogodowe nasadzenia nie mogą być 
dokończone i termin realizacji umowy ulegnie wydłużeniu. 
 
Adn.4. Wykonanie robót remontowych na placu zabaw przy Szkole Podstawowej. Umowa 1/2022 ze 
względu na warunki pogodowe nie będzie mogła być dokończona w pierwotnie założonym terminie. 
Konieczne jest wydłużenie terminu.  
 
Adn.5. Zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa nawierzchni boiska wielofunkcyjnego wraz z wymianą 
piłkochwytów". Umowa nr 246.92695.2022. Ze względu na warunki pogodowe uniemożliwiające 
dokończenie prac, konieczne jest wydłużenie terminu.  
  
Adn. 6. Zadanie inwestycyjne pn. "Projekt i wykonanie spinki wodociągów na terenie miasta". Umowa nr 
280.40002.2022. Ze względu na przedłużające się prace odbiorowe konieczne jest wydłużenie terminu. 
 

 

 Przewodniczący Rady Miasta Podkowa Leśna 

  

Michał Gołąb 
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