
UCHWAŁA NR XXXVIII/507/21 
RADY GMINY LUBICZ 

z dnia 30 grudnia 2021 r. 

w sprawie w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t. j. Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1372; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1834) oraz art. 263 ust. 2, 3, 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305; zm.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1535, poz. 1773), uchwala 
się, co następuje: 

§ 1. Ustala się wykaz wydatków w budżecie Gminy Lubicz, które nie wygasają z upływem roku 
budżetowego 2021 oraz określa się ostateczny termin ich dokonania zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej 
uchwały. 

§ 2. Ustala się plan finansowy wydatków niewygasających z upływem 2021 r. zgodnie z załącznikiem nr 
2 do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubicz. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Zbigniew Barcikowski 
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Załącznik nr 1  

do uchwały nr XXXVIII/507/21 

Rady Gminy Lubicz z dn. 30 grudnia 2021 r.  

 

 

Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 

 

Lp. Nazwa zadania Kwota w zł Ostateczny termin 

dokonania wydatku 

1. Budowa dróg gminnych 300 000 30.06.2022 r. 

2. Zagospodarowanie terenu przy kościele w 

Grabowcu 

600 000 30.06.2022 r. 

 Razem 900 000  

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 21743FB0-4BFF-4083-90EE-51DEE00A931A. Uchwalony Strona 1



Załącznik nr 2 

do uchwały nr XXXVIII/507/21 

Rady Gminy Lubicz z dn. 30 grudnia 2021 r. 

 

 

Plan finansowy wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 

Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan w zł 

w tym 

wydatki 

majątkowe 

w zł 

600   Transport i łączność  900 000 900 000 

  60016 Drogi publiczne gminne 900 000 900 000 

    Budowa dróg gminnych 300 000  300 000 

    
Zagospodarowanie terenu przy kościele w 

Grabowcu 
600 000 600 000 

    RAZEM  900 000 900 000 
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Uzasadnienie 

 
 Zgodnie z art. 263 ust. 2, 3 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może ustalić w drodze uchwały wykaz 
wydatków niewygasających.  
  Możliwość ustalenia takiego wykazu pozwala zachować ciągłość pracy jednostki 
samorządu terytorialnego w przypadku wystąpienia opóźnień w realizacji zaplanowanych 
przedsięwzięć. Propozycja ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku 2021 
dotyczy 2 zadań na kwotę 900 000 zł: 

1) Zadanie „Budowa dróg gminnych” – z uwagi na opóźnienie wykonania robót budowalnych 
spowodowanych sytuacją epidemiologiczną, w szczególności opóźnienia wynikające z 
braków kadrowych, utrudnień w uzyskaniu dokumentów niezbędnych do opracowania 
dokumentacji, utrudnień w uzyskaniu pozwoleń oraz problemów w łańcuchu dostaw 
materiałów budowalnych, do podpisanych umów zostały zawarte aneksy terminowe 
określające termin zakończenia inwestycji w I połowie 2022 r. 

2) Zadanie „Zagospodarowanie terenu przy kościele w Grabowcu” – z uwagi na pandemię 
COVID oraz problemy kadrowe i trudności w łańcuchu dostaw materiałów budowalnych, 
wykonawca nie rozpoczął robót budowalnych w 2021 r. Zakończenie robót budowalnych 
zgodnie z umową przewidywane jest na luty 2022 r. 
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