
 
 

UCHWAŁA Nr XXXI/328/2016 
RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE 

z dnia 22 grudnia 2016 r. 
 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 
2016. 
 
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i poz. 1579) oraz art. 263 ust. 2, 3, 4 i 5 ustawy z dnia  
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) Rada Miejska  
w Bornem Sulinowie uchwala, co następuje: 
  § 1. Ustala się wykaz wydatków zaplanowanych w budżecie Gminy Borne Sulinowo, 
które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 oraz określa się ostateczny termin 
dokonania wydatku ujętego w wykazie: 
 

 
Lp. 

 
Wyszczególnienie 

 
Kwota w zł 

Ostateczny 
termin 

dokonania 
wydatku 

 
1. 

 
 
Projekt pt. „Szkoła Jutra” w ramach 
programu ERASMUS+, Akcji 1: 
Mobilność Edukacyjna  

 

 
49.302,32 

 
30.06.2017r. 

 
 
 § 2. Ustala się plan finansowy wydatków, o których mowa w § 1: 
 
Dział Rozdział Paragraf Nazwa Kwota w zł 
801  

80120 
 
 

4701 
Oświata i wychowanie 
Licea ogólnokształcące 
Szkolenia pracowników niebędących 
członkami korpusu służby cywilnej  

49.302,32 
49.302,32 

 
49.302,32 

 
 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bornego Sulinowa. 
 
 § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  



Uzasadnienie: Z upływem roku budżetowego nie wygasają wydatki budżetowe jednostki samorządu 
terytorialnego przeznaczone na programy i projekty. Rada Miejska może ustalić wykaz tych 
wydatków oraz określić termin dokonania każdego wydatku ujętego w tym wykazie w 
następnym roku budżetowym. Łącznie z wykazem wydatków, które nie wygasają z upływem 
roku budżetowego, Rada Miejska ustala plan finansowy tych wydatków w podziale na działy 
i rozdziały klasyfikacji wydatków, z wyodrębnieniem wydatków majątkowych. Środki 
finansowe na wydatki ujęte w wykazie są gromadzone na wyodrębnionym subkoncie 
podstawowego rachunku bankowego jednostki samorządu terytorialnego.  
W budżecie Gminy Borne Sulinowo w dziale 801 – Oświata i wychowanie zaplanowano na 
realizację projektu pt. „Szkoła Jutra” w ramach programu ERASMUS+, Akcji 1: Mobilność 
Edukacyjna środki w wysokości 52.460,98 zł (środki ujęte na rachunku podstawowym 
Zespołu Szkół w Bornem Sulinowie), z czego do 31 grudnia 2016 r. wydatkowane zostanie 
3.158,66 zł. Realizacja projektu lata 2016-2017. Stąd też przenosi się do grupy wydatków 
niewygasających i pozostawia do wykorzystania w terminie do dnia 30.06.2017r. kwotę w 
wysokości 49.302,32 zł.  
 


