
 
 

UCHWAŁA Nr XVI/204/2019 

RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE 

z dnia 19 grudnia 2019 r. 

 
 
w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 
2019 
 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815 ) w związku z art. 263 ust. 2, 3, 
4, i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869, 
1622, 1649 i 2020) 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 2019 oraz określa się ostateczny termin 
dokonania wydatku ujętego w wykazie: 
 
Lp. Wyszczególnienie Kwota w zł Ostateczny termin 

dokonania wydatku 
1. Projekt Międzynarodowa mobilność 

kadry edukacji szkolnej Program 
Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 
2014-2020 współfinansowany z 
Europejskiego Funduszu Społecznego 
Nr Umowy POWERSE-2019-1-PL01-
KA101-062678 

104 992,99 
 

30.06.2020r. 

Razem: 104 992,99 - 
 

§ 2. Ustala się plan finansowy wydatków, o których mowa w § 1: 
 

Dział Rozdział § Kwota w zł Wydatek 
bieżący 

Wydatek 
majątkowy 

801 80101 4701 104 992,99 104 992,99 - 
Razem: 104 992,99 104 992,99 - 

 
 
§ 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 oraz wydatki związane z realizacją 
umów: 

1) w sprawie zamówienia publicznego; 
2) które zostaną zawarte w wyniku zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego, w którym dokonano wyboru wykonawcy. 
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. Norma prawna art. 263 ust. 5 ustawy o finansach 
publicznych nie wspomina o podziale na grupy wydatków w obrębie kategorii wydatków 
majątkowych, czy bieżących, jak również nie zawiera wymagania co do szczegółowości 
uchwalanego planu do paragrafów wydatków. Przepisy obowiązujące w sprawie 
sprawozdawczości wymagają jednak sporządzania stosownej sprawozdawczości z wykonania 
planu wydatków samorządowej jednostki budżetowej lub JST, które nie wygasły z upływem 
roku budżetowego (Rb28NWS) w szczegółowości: dział, rozdział i paragraf. W kolumnie 
„Plan” tego sprawozdania wykazuje się plan ustalony przez Radę Miejską. Stąd też plan 
wydatków niewygasających został ustalony w szczegółowości większej niż wymagany 
przepisem art. 263 ustawy o finansach publicznych, obejmuje bowiem również paragraf 
wydatku, co ułatwia procesy ich ewidencji i sprawozdawczości.  
  Środki finansowe na wydatki ujęte w wykazie są gromadzone na wyodrębnionym subkoncie 
podstawowego rachunku bankowego jednostki samorządu terytorialnego.  
  Ad. 1 Wykazu wydatków: 
W budżecie Gminy Borne Sulinowo w dziale 801 – Oświata i wychowanie zaplanowano na 
realizację Projektu Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej Program Operacyjny 
Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu 
Społecznego Nr Umowy POWERSE-2019-1-PL01-KA101-062678 środki w wysokości 
148 651,89 zł (środki ujęte na rachunku podstawowym Szkoły Podstawowej w Bornem 
Sulinowie), z czego do 31 grudnia 2019 r. wydatkowane zostanie 43 658,90 zł. Realizacja 
projektu do 19.06.2021r. Stąd też przenosi się do grupy wydatków niewygasających i 
pozostawia do wykorzystania w terminie do dnia 30.06.2020r. kwotę w wysokości 
104 992,99 zł. 
             

 
 

 


