
UCHWAŁA NR XXVI/          /2020 

Rady Gminy Skierniewice 

z dnia 29 grudnia 2020 r. 

 

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

budżetowego 2020 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378) oraz art. 263 ust. 2-7 ustawy z dnia 

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1622, 

poz. 1649, poz. 2020 z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175) Rada 

Gminy Skierniewice uchwala co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się wykaz wydatków majątkowych, które nie wygasają z upływem roku 

budżetowego 2020 o łącznej wartości 49 317,50 zł. 

2. Zestawienie wydatków majątkowych, które nie wygasają z upływem roku 

budżetowego 2020 oraz ostateczne terminy dokonywania wydatków zawiera załącznik 

Nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Ustala się plan finansowy wydatków, które nie wygasają z upływem roku 

budżetowego 2020, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skierniewice. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Witold Baranowski 

 

 

 

 

 

 



                                                                  Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/…/2020 

                                                                   Rady Gminy Skierniewice 

                                                                   z dnia 29 grudnia 2020 r. 

 

Zestawienie wydatków majątkowych, które nie wygasają z upływem roku 

budżetowego 2020 

 

Lp. Nazwa Kwota Ostateczny termin 

dokonania wydatku 

1. Budowa sieci wodociągowej - Dębowa 

Góra-Balcerów, Balcerów 

7 500,00 30 czerwca 2020 r. 

2. Budowa sieci wodociągowej - Topola 15 000,00 30 czerwca 2020 r. 

3. Budowa sieci wodociągowej - Wola 

Wysoka 

4 300,00 30 czerwca 2020 r. 

4. Budowa przyłącza gazowego do 

budynku Szkoły Podstawowej w 

Miedniewicach 

16 297,50 30 czerwca 2020 r. 

5. Zakup i dostawa wraz z montażem 

materiałów do instalacji pieców na pellet 

i instalacji solarnych na budynkach 

mieszkalnych na terenie Gminy 

Skierniewice 

6 220,00 30 czerwca 2020 r. 

 RAZEM 49 317,50  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                  Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/…/2020 

                                                                  Rady Gminy Skierniewice 

                                                                  z dnia 29 grudnia 2020 r. 

 

Plan finansowy wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 

 

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Wydatki 

majątkowe 

010   Rolnictwo i łowiectwo 26 800,00 

 01010  Infrastruktura wodociągowa i 

sanitacyjna wsi 

26 800,00 

  6050 Budowa sieci wodociągowej - 

Dębowa Góra-Balcerów, Balcerów 

7 500,00 

  6050 Budowa sieci wodociągowej - Topola 15 000,00 

  6050 Budowa sieci wodociągowej - Wola 

Wysoka 

4 300,00 

801   Oświata i wychowanie 16 297,50 

 80101  Szkoły podstawowe 16 297,50 

  6050 Budowa przyłącza gazowego do 

budynku Szkoły Podstawowej w 

Miedniewicach 

16 297,50 

900   Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska 

6 220,00 

 90095  Pozostała działalność 6 220,00 

  6050 Zakup i dostawa wraz z montażem 

materiałów do instalacji pieców na 

pellet i instalacji solarnych na 

budynkach mieszkalnych na terenie 

Gminy Skierniewice 

6 220,00 

   OGÓŁEM 49317,50 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

Na podstawie art. 263 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych 

organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może ustalić w drodze uchwały, 

wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz określić 

ostateczny termin dokonania każdego wydatku ujętego w tym wykazie w następnym 

roku budżetowym. 

Umowy zawarte na realizację zadań wymienionych w załączniku do niniejszej 

uchwały z terminem realizacji do 31 grudnia 2020 r. z przyczyn niezależnych od Urzędu 

Gminy nie są możliwe do zrealizowania w wyznaczonym terminie. Umowy na 

przedmiotowe zadania zostały aneksowane co do terminu ich realizacji na 2021 rok. 

Ponieważ nie zostały one przewidziane w budżecie na 2021 rok podejmuje się uchwałę 

w celu zabezpieczenia środków przewidzianych na te zadania w postaci wydatków 

niewygasających z rokiem budżetowym 2020. 

Ostateczny termin realizacji zadań określa się na 30 czerwca 2021 roku.  


