
UCHWAŁA NR XXXIV/227/2021 
RADY GMINY ZAWONIA 

z dnia 16 grudnia 2021 r. 

w sprawie wydatków budżetu Gminy Zawonia, które w 2021 roku nie wygasają z upływem roku 
budżetowego 

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

§ 1. Ustala się wykaz planowanych wydatków niewygasających w 2021 roku z upływem roku budżetowego 
i określa ostateczny termin ich wydatkowania zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Ustala się plan finansowy wydatków, o których mowa w ust. 1 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do 
niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zawonia. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodnicząca Rady Gminy 
Zawonia 

 
 

Grażyna Ogrodowicz-Nitka 
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Załącznik nr 1  do Uchwały Nr XXXIV/227/2021 

   Rady Gminy Zawonia z dnia 16 grudnia 2021 r.  

 

 

WYKAZ 

planowanych wydatków budżetu Gminy Zawonia, które w 2021 roku               

nie wygasają z upływem roku budżetowego 

 
Lp. Zadanie Dz. rozdz. § Kwota Ostateczny 

termin 

realizacji 

1. Przebudowa odcinka drogi 

gminnej w miejscowości 

Zawonia, ul. Wrzosowa – 

dojazdowej do gruntów 

rolnych 

600 60016 6050 435.130,56 31.03.2022 

2 Przebudowa Sali 

wielofunkcyjnej                            

wraz z pomieszczeniami 

towarzyszącymi przy                       

ul. Trzebnickiej 11 w Zawoni 

852 85295 6050 127.167,87 31.01.2022 

 Ogółem:    562.298,43  
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Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/227/2021 

Rady Gminy Zawonia z dnia 16 grudnia  2021 r.  

 

 

PLAN 

finansowy wydatków budżetu Gminy Zawonia, które w 2021 roku                    

nie wygasają z upływem roku budżetowego 

 

Dz.  rozdz.         

§ 
Treść Kwota 

W tym 

wydatki 

bieżące 

wydatki 

majątkowe 

600 

   60016 

 

6050 

Transport i łączność 435.130,56 - 435.130,56 

Drogi publiczne gminne 

 

Wydatki inwestycyjne jednostek 

budżetowych 

435.130,56 

 

435.130,56 

- 

 

- 

435.130,56 

 

435.130,56 

 

852 

   85295 

 

               6050 

Pomoc społeczna 

Pozostała działalność 

 

Wydatki inwestycyjne jednostek 

budżetowych 

127.167,87 

127.167,87 

 

127.167,87 

- 

- 

 

- 

127.167,87 

127.167,87 

 

127.167,87 

OGÓŁEM 562.298,43 - 562.298,43 
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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 może ustalić, w drodze uchwały, wykaz wydatków
niewygasających z upływem roku budżetowego oraz określić ostateczny termin dokonania każdego
wydatku ujętego w tym wykazie w następnym roku budżetowym. Zgodnie z art. 263 ust. 5 ww.
ustawy łącznie z wykazem wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, organ
stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ustala plan finansowy tych wydatków w podziale
na działy i rozdziały klasyfikacji wydatków, z wyodrębnieniem wydatków majątkowych. Środki
finansowe na wydatki ujęte w wykazie, o których mowa w ust. 2, są gromadzone na
wyodrębnionym subkoncie podstawowego rachunku bankowego jednostki samorządu
terytorialnego (art. 263 ust. 6 cyt. ustawy).
W budżecie Gminy Zawonia na 2021 rok zaplanowano zadania pn.:
- „Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Zawonia, ul. Wrzosowa – dojazdowej do
gruntów rolnych”. Wykonawca wystąpił do Zamawiającego z wnioskiem o zmianę terminu
wykonania robót z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w związku z wprowadzonymi
ograniczeniami, w celu przeciwdziałania rozpowszechnianiu się COVID-19 oraz opóźnieniami w
dostawach materiałów niezbędnych do realizacji ww. zadania. W związku z powyższym konieczne
jest wydłużenie terminu do dnia 31.03.2022 r.;
- „Przebudowa Sali wielofunkcyjnej wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi przy ul. Trzebnickiej
11 w Zawoni”. Wykonawca wystąpił do Zamawiającego z wnioskiem o zmianę terminu wykonania
robót z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, w związku z koniecznością wykonania przez
Wykonawcę robót dodatkowych nie ujętych w dokumentacji projektowej, wykraczających poza
opis przedmiotu umowy oraz opóźnieniami w dostawach materiałów niezbędnych do realizacji ww.
zadania, w związku z wprowadzonymi ograniczeniami, w celu przeciwdziałania
rozpowszechnianiu się COVID-19. W związku z powyższym konieczne jest wydłużenie terminu do
dnia 31.01.2022 r.
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