
UCHWAŁA NR XXVI/166/2020 
RADY GMINY ŁYSOMICE 

z dnia 15 grudnia 2020 r. 

w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 

Na podstawie art. 18 ust. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020r. 
poz. 713, poz. 1378) oraz art. 263 ust 2,3,4,5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. 
Dz. U. z 2019r. poz. 869, z 2018 poz. 2245, z 2019r. poz. 1649, z 2020r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, 695, 
1175) uchwala się, co następuje 

§ 1. 1. Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2020. Wykaz ten stanowi załącznik 
do niniejszej uchwały. 

2. Załącznik, o którym mowa w ust. 1 zawiera: 

- wykaz planowanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020; 

- plan finansowy wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020; 

- ostateczne terminy dokonania wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020. 

3. Zobowiązuje się Wójta Gminy do przedstawienia Radzie Gminy informacji o przebiegu wykonania 
planu wydatków, o jakich mowa w §1 ust 1 przed zatwierdzeniem sprawozdania z wykonania budżetu za 
2020 rok. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Robert Kożuchowski 
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Załącznik 
do Uchwały nr XXVI/166/2020 

Rady Gminy Łysomice 
z dnia 15 grudnia 2020r. 

 
WYKAZ WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2020 

 
Lp. Klasyfikacja Jednostka 

realizująca 
zadanie 

Nazwa zadania Kwota Ostateczny 
termin 

wykonania 
wydatku 

1 700 70005 6050 Urząd Gminy 
Łysomice 
 

Przebudowa istniejącego budynku magazynowego oraz zmiana 
sposobu użytkowania na cele rekreacyjno – edukacyjne wraz z 
budową małej architektury oraz niezbędną infrastrukturą 
techniczną w ramach zadania: Adaptacja i termomodernizacja 
budynku po dawnym magazynie na cele aktywizacji społecznej 
wraz z zagospodarowaniem terenu 

 

655.593,00 

30.06.2021 

2 700 70005 6057 Urząd Gminy 
Łysomice 

Przebudowa istniejącego budynku magazynowego oraz zmiana 
sposobu użytkowania na cele rekreacyjno – edukacyjne wraz z 
budową małej architektury oraz niezbędną infrastrukturą 
techniczną w ramach zadania: Adaptacja i termomodernizacja 
budynku po dawnym magazynie na cele aktywizacji społecznej 
wraz z zagospodarowaniem terenu 

535.314,00 

30.06.2021 

3 700 70005 6059 Urząd Gminy 
Łysomice 

Przebudowa istniejącego budynku magazynowego oraz zmiana 
sposobu użytkowania na cele rekreacyjno – edukacyjne wraz z 
budową małej architektury oraz niezbędną infrastrukturą 
techniczną w ramach zadania: Adaptacja i termomodernizacja 
budynku po dawnym magazynie na cele aktywizacji społecznej 
wraz z zagospodarowaniem terenu 

766.836,00 

30.06.2021 

4 851 85195 6050 Urząd Gminy 
Łysomice 

Budowa budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Łysomicach 

1.009.236,00 
30.06.2021 
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5 926 92601 6058 Urząd Gminy 
Łysomice 

Rozwój atrakcyjnej infrastruktury rekreacyjnej w Gminie 
Łysomice oraz zaspokojenie potrzeb społeczności lokalnej 
poprzez budowę ogólnodostępnego terenu rekreacyjnego w 
miejscowości Papowo Toruńskie 

152.885,00 

30.06.2021 

6 926 92601 6059 Urząd Gminy 
Łysomice 

Rozwój atrakcyjnej infrastruktury rekreacyjnej w Gminie 
Łysomice oraz zaspokojenie potrzeb społeczności lokalnej 
poprzez budowę ogólnodostępnego terenu rekreacyjnego w 
miejscowości Papowo Toruńskie 

105.046,00 

30.06.2021 
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 263 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009r. o finansach publicznych organ stanowiący jednostki
samorządu terytorialnego może ustalić w drodze uchwały, wykaz wydatków, które nie wygasają z końcem
roku budżetowego. Powyższa uchwała musi określać również ostateczny termin dokonania każdego
wydatku ujętego w tym wykazie w następnym roku budżetowym. Zgodnie z art. 263 ust 5 ustawy z dnia
29 sierpnia 2009r. o finansach publicznych łącznie z wykazem wydatków, które nie wygasają z koniec roku
budżetowego organ stanowiący ustala plan finansowy z podziałem na działy i rozdziały klasyfikacji
wydatków, z wyodrębnieniem wydatków majątkowych.

Wydatki Gminy Łysomice, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 dotyczą wyłącznie
wydatków majątkowych.

Podjęcie powyższej uchwały wynika z konieczności zabezpieczenia środków na realizację zadań
rozpoczętych w 2020r. a niemożliwych do zakończenia z końcem roku 2020r.

Środki niezbędne do sfinansowania zadań wymienionych w wykazie, który zawiera załącznik do
niniejszej uchwały przelewane są na wyodrębniony rachunek gminy, a w trakcie kolejnego roku
budżetowego zapłata na rzecz wykonawców realizowana jest z tego rachunku. W przypadku
niewykorzystania środków przeznaczonych na wydatki niewygasające, kwota jaka pozostanie na rachunku,
przelewana jest z powrotem na rachunek podstawowy gminy i będzie stanowić dochód następnego roku
budżetowego.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 747A8DDB-0107-4ED0-8BE5-04DB5994D779. podpisany Strona 1



  
Kadencja 2018-2023 

 
XXVI Sesja Rady Gminy Łysomice  
15 grudnia 2020 r., godz. 15.00 

 
 (sesja w trybie zdalnym na podstawie art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych 
chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych) 

 
PROTOKÓŁ Z GŁOSOWANIA 

w dniu 15 grudnia 2020 r.  
 

W sprawie : „ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem  

                      roku budżetowego 2020 – projekt uchwały Nr  XXVI/166/2020” 

 
TYP GŁOSOWANIA Jawne 

imienne 
DATA GŁOSOWANIA 15.12.2020 r. 

 

LICZBA UPRAWNIONYCH 15 GŁOSY ZA 11 

LICZBA OBECNYCH 11 GŁOSY PRZECIW 0 

LICZBA NIEOBECNYCH 4 GŁOSY WSTRZYMUJĄCE SIĘ 0 

  GŁOSY NIEODDANE 0 

KWORM ZOSTAŁO OSIĄGNIĘTE 

UPRAWNIENI DO GŁOSOWANIA 

LP NAZWISKO I IMIĘ GŁOS 

1 Błaszkiewicz Marian --- 

2 Borowiec Krzysztof --- 

3 Chojna Marcin za 

4 Dembek Denis za 

5 Kamiński Kazimierz --- 

6 Karasiewicz Czesław za 

7 Kęder Tomasz --- 

8 Kożuchowski Robert za 

9 Lubomski Artur za 

10 Opałka – Wiśniewska Paulina za 

11 Polak Krystian za 

12 Pyrek Piotr za 

13 Wojda Roman za 

14 Zielińska Emilia  za 

15 Zmarzły Anna za 
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