
UCHWAŁA NR .................... 
RADY MIEJSKIEJ W MIELCU 

z dnia .................... 2020 r. 

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

Na podstawie art. 263 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2019 r., 
poz. 869 z późn. zm.) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: 
Dz. U. z 2020 r. poz. 713) 

Rada Miejska w Mielcu 
uchwala co następuje: 

§ 1.  

1. Ustala się wykaz wydatków zamieszczonych w budżecie Miasta Mielca, które nie wygasają z końcem roku 
budżetowego 2020: 

1) wydatki w wysokości 1 481 101,03 zł w dziale 900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 
90003 - oczyszczanie miast i wsi, na zadanie "Otrzymanie ulic, chodników i parkingów -utrzymanie letnie 
i zimowe" których ostateczny termin realizacji ustala się na dzień 28.02.2021 r., 

2) wydatki w wysokości 44 000,00 zł w dziale 900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 
90004 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach, na zadanie "Zakup usług pozostałych - nasadzenia zieleni 
przy ul. Powstańców Warszawy wzdłuż ścieżki rowerowej (MBO)" których ostateczny termin realizacji ustala 
się na dzień 30.04.2021 r., 

3) wydatki w wysokości 371 000,00 zł w dziale 900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 
90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg, na zadanie "Zakup energii elektrycznej - oświetlenie ulic" których 
ostateczny termin realizacji ustala się na dzień 15.02.2021 r., 

4) wydatki w wysokości 22 867,70 zł w dziale 900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 
90095 - pozostała działalność, na zadanie "Przygotowanie inwestycji w tym m.in. Różne opracowania 
w zakresie pozyskiwania funduszy zewnętrznych i inne dokumenty strategiczne" których ostateczny termin 
realizacji ustala się na dzień 31.05.2021 r. 

2. Ustala się plan finansowy wydatków, o których mowa w ust 1, w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji 
wydatków z wyodrębnieniem wydatków majątkowych, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2.  

Wykonanie uchwały zleca się Prezydentowi Miasta Mielca 

§ 3.  

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Gospodarki i Finansów. 

§ 4.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

   

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Bogdan Bieniek 
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Załącznik do uchwały Nr .................... 

Rady Miejskiej w Mielcu 

z dnia....................2020 r. 

Plan finansowy wydatków, o których mowa w § 1, w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji wydatków 
z wyodrębnieniem wydatków majątkowych 

Wydatki bieżące  

Lp. Dział Rozdział § Nazwa wydatku   Ostateczny termin 
dokonania wydatku   

Kwota wydatków 
niewygasających 
z upływem roku 

2019   
1 2 3 4  5 6 7 
1 900 90003 4300 Otrzymanie ulic, 

chodników i parkingów 
- utrzymanie letnie 
i zimowe 

28.02.2021 r. 1 481 101,03 

2 900 90004 4300 Zakup usług pozostałych 
- nasadzenia zieleni przy 
ul. Powstańców 
Warszawy wzdłuż 
ścieżki rowerowej 
(MBO) 

30.04.2021 r.  44 000,00 

3 900 90015 4260 Zakup energii 
elektrycznej - 
oświetlenie ulic 

15.02.2021 r. 371 000,00 

Razem:  1 896 101,03 
Wydatki majątkowe 

Lp. Dział Rozdział § Nazwa wydatku   Ostateczny termin 
dokonania wydatku   

Kwota wydatków 
niewygasających 
z upływem roku 

2019   
1 2 3 4  5 6 7 
1 900 90095 6050 Przygotowanie 

inwestycji w tym m.in. 
Różne opracowania w 
zakresie pozyskiwania 
funduszy zewnętrznych i 
inne dokumenty 
strategiczne 

31.05.2021 r. 22 867,70 

Razem:  22 867,70 
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Uzasadnienie

Na podstawie art 263 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity:
Dz. U. z 2019, poz. 869 z późn. zm.) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może ustalić wykaz
wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz określić ostateczny termin dokonania
każdego wydatku ujętego w tym wykazie. Łącznie z wykazem wydatków niewygasających, organ stanowiący
ustala plan finansowy tych wydatków w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji wydatków
z wyodrębnieniem wydatków majątkowych. W uchwale tej ujęto wydatki, które nie zostaną wykonane do
końca 2020 r., a ich realizacja wynika z przyjętych przez Gminę Miejską Mielec zobowiązań.

1) Zadanie "Utrzymanie letnie i zimowe dróg" - umowa Nr ZP.272.73.2018 z 31.12.2018 r.,

2) Zadanie „Zakup usług pozostałych - nasadzenia zieleni przy ul. Powstańców Warszawy wzdłuż ścieżki
rowerowej (MBO)" - umowa Nr OŚGO.272.50.2020 z 15.12.2020 r.

3) Zadanie "Zakup energii elektrycznej - oświetlenie ulic" - umowa Nr MGZEE/82/24/10/2018 z 23.10.2018
r.

4) Zadanie "Przygotowanie inwestycji w tym m.in. Różne opracowania w zakresie pozyskiwania funduszy
zewnętrznych i inne dokumenty strategiczne" - umowa Nr PF.272.1.2020 z 18.02.2020 r.,
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