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UCHWAŁA NR XXXVI/322/2021 

RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP. 

z dnia 2 grudnia 2021 r. 

w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem 2021 roku 

Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2021 r. poz. 1372 i 1834) oraz art. 263 ust 2, 3, 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981 i 2054), Rada Miejska Borku Wlkp. 
uchwala co następuje: 

§ 1. Ustala się wykaz wydatków budżetowych Gminy Borek Wlkp.  na rok 2021, które nie wygasają 
z upływem roku budżetowego, ostateczny termin ich wydatkowania oraz plan finansowy realizacji tych 
wydatków, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Borku Wlkp 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej Borku Wlkp. 

 
 

Tomasz Pawlak 
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Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota
Podstawa ujęcia 

w wydatku

Ostateczny 

termin 

realizacji

600 Transport i łączność 300 000,00

60013 Drogi publiczne wojewódzkie 300 000,00

Zakup usług remontowych 300 000,00

Przebudowa kanalizacji - ul. Zdzieska, 

Koźmińska wraz z remontem drogi i chodników 

po realizacji przebudowy kanalizacji deszczowej 

i infrastruktury technicznej oznaczonej numerem 

geodezyjnym dz.nr 290/1, 290/2, 335 871 i 854/1 

w miejscowości Borek Wlkp.

300 000,00

Umowa Nr 

DZP.272.6.2021 z dn. 

21.06.2021 r. + Aneksy

31.05.2022

900
Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska 
34 501,50

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 34 501,50

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 34 501,50

14 145,00

Umowa Nr 

PFZ.3226.81.2021            

z dn. 21.06.2021 r

15 375,00

Umowa Nr 

PFZ.3226.82.2021             

z dn. 21.06.2021 r

4 981,50

Umowa Nr 

PFZ.3226.106.2021             

z dn. 27.08.2021 r

334 501,50Razem:

Przebudowa kanalizacji - ul. Zdzieska, 

Koźmińska wraz z remontem drogi i chodników 

po realizacji przebudowy kanalizacji deszczowej 

i infrastruktury technicznej oznaczonej numerem 

geodezyjnym dz.nr 290/1, 290/2, 335 871 i 854/1 

w miejscowości Borek Wlkp.

31.05.2022

WYKAZ WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY BOREK WLKP. NA ROK 2021, KTÓRE NIE 

WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO

Załącznik do Uchwały Nr XXXVI/322/2021 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 2 grudnia 2021 r.

4270

6050
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UZASADNIENIE 

 

Zgodnie z art. 263 ustawy o finansach publicznych organ stanowiący jednostki samorządu 

terytorialnego może  ustalić wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz 

określić ostateczny termin dokonania wydatku. 

Łącznie z wykazem wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, organ stanowiący 

ustala plan finansowy tych wydatków w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji wydatków. 

Środki finansowe na wydatki ujęte w wykazie wydatków są gromadzone na wyodrębnionym 

subkoncie podstawowego rachunku bankowego jednostki samorządu terytorialnego. 

Biorąc powyższe pod uwagę oraz uwzględniając stan zaawansowania realizacji zadania 

inwestycyjnego pn. „Przebudowa kanalizacji - ul. Zdzieska, Koźmińska wraz z remontem drogi i chodników 

po realizacji przebudowy kanalizacji deszczowej i infrastruktury technicznej oznaczonej numerem 

geodezyjnym dz.nr 290/1, 290/2, 335 871 i 854/1 w miejscowości Borek Wlkp., gwarantujemy  wykonanie 

(dokończenie) w roku 2022 zadania, podjęcie uchwały wydaje się w pełni zasadne. 
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