
UCHWAŁA NR XLVII/301/2022 
RADY GMINY ZAWONIA 

z dnia 29 grudnia 2022 r. 

w sprawie wydatków budżetu Gminy Zawonia, które w 2022 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 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 263 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
(tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) Rada Gminy Zawonia uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się wykaz planowanych wydatków niewygasających w 2022 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 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 1AFF0CF0-A690-486B-A639-CBE6D11BFA76. Podpisany Strona 1



Załącznik nr 1  do Uchwały Nr XLVII/301/2022 

   Rady Gminy Zawonia z dnia 29 grudnia 2022 r.  

 

 

WYKAZ 

planowanych wydatków budżetu Gminy Zawonia, które w 2022 roku               

nie wygasają z upływem roku budżetowego 

 
Lp. Zadanie Dz. rozdz. § Kwota Ostateczny 

termin 

realizacji 

1. Remont budynku pałacowego 

Głuchowie Dolnym nr 11                

w zakresie przewodów 

wentylacyjnych i kominowych 

oraz odprowadzenia wody 

deszczowej 

700 70007 4270 50 442,01 31.03.2023 

 Ogółem:    50 442,01  
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Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLVII/301/2022 

Rady Gminy Zawonia z dnia 29 grudnia 2022 r. 

 

 

PLAN 

finansowy wydatków budżetu Gminy Zawonia, które w 2022 roku                    

nie wygasają z upływem roku budżetowego 

 

Dz. rozdz.  § Treść Kwota 

W tym 

wydatki 

bieżące 

wydatki 

majątkowe 

700 

      70007 

 

4270 

Gospodarka mieszkaniowa 50 442,01 50 442,01 - 

Gospodarowanie mieszkaniowym 

zasobem gminy 

Zakup usług remontowych 

 

50 442,01 

 

50 442,01 

50 442,01 

 

50 442,01 

- 

 

- 

 

OGÓŁEM 50 442,01 50 442,01 - 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 1AFF0CF0-A690-486B-A639-CBE6D11BFA76. Podpisany Strona 1



 
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 2022 rok zaplanowano zadanie pn. „Remont budynku pałacowego 
w Głuchowie Dolnym nr 11 w zakresie przewodów wentylacyjnych i kominowych oraz 
odprowadzenia wody deszczowej”. Ww. zadanie, realizowane w wyniku  umowy zawartej z 
Wykonawcą, z uwagi na przekroczenie umownego terminu na jego realizację nie będzie mogło być 
wykonane i rozliczone do końca roku 2022. Termin ostateczny realizacji wymienionego zadania 
określony został na 31.03.2023 r.  
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