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

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

w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2022 

Na podstawie art. 263 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: 
Dz. U. z 2022 r., poz. 1634) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) 

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 2022: 

1) wydatki w wysokości 450 000,00 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 28.03.2023 r., 

2) wydatki w wysokości 569 680,00 zł w dziale 600 -  transport i łączność, rozdział 60016 - drogi 
publiczne gminne, na zadanie „Modernizacja i budowa ulic w tym: m.in.: budowa ul. Kosynierów, 
modernizacja ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy ul. Wolności a ul. Gałczyńskiego wraz z budową 
oświetlenia, modernizacja ul. Szaley Groele (projekt i wykonanie), modernizacja ul. Warneńczyka 
cd - etap II, projekt i przebudowa skrzyżowania Wolności z Kazimierza Wielkiego, przebudowa ul. 
Grabiowej" których ostateczny termin realizacji ustala się na dzień 28.03.2023 r.,  

3) wydatki w wysokości 724 332,24 zł w dziale 900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska, 
rozdział 90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód, na zadanie "Wykonanie urządzeń 
podczyszczających wody opadowe i roztopowe - zgodnie z wydanymi pozwoleniami 
wodnoprawnymi na odprowadzenie wód opadowych z terenu miasta (9 instalacji)" których 
ostateczny termin realizacji ustala się na dzień 31.05.2023 r., 

4) wydatki w wysokości 18 550,00 zł w dziale 700 - gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70095 - 
pozostała działalności, na zadanie "Rozbiórka budynków" których ostateczny termin realizacji 
ustala się na dzień 31.05.2023 r., 

5) wydatki w wysokości 77 121,00 zł w dziale 801 - oświata i wychowanie, rozdział 80101 - szkoły 
podstawowe, na zadanie "Budowa boiska do siatkówki przy SP Nr 13 w Mielcu (MBO)" których 
ostateczny termin realizacji ustala się na dzień 31.03.2023 r., 

6) wydatki w wysokości 132 840,00 zł w dziale 900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska, 
rozdział 90095 - pozostała działalność, na zadanie "Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego 
na os. Mościska (MBO)" których ostateczny termin realizacji ustala się na dzień 31.03.2023 r., 

7) wydatki w wysokości 159 855,11 zł w dziale 900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska, 
rozdział 90095 - pozostała działalność, na zadanie "Modernizacja boiska KONOPNICKIEJ" których 
ostateczny termin realizacji ustala się na dzień 31.03.2023 r., 

8) wydatki w wysokości 115 374,00 zł w dziale 900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska, 
rozdział 90095 - pozostała działalność, na zadanie "Projekt zagospodarowania terenu - targowiska 
przy ul. Sandomierskiej" których ostateczny termin realizacji ustala się na dzień 28.02.2023 r. 

9) wydatki w wysokości 113 160,00 zł w dziale 900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska, 
rozdział 90095 - pozostała działalność, na zadanie "Opracowanie projektu modernizacji obiektów 
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użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Mielec w tym m.in.: Przychodnia Nr 7" których ostateczny 
termin realizacji ustala się na dzień 31.01.2023 r., 

10) wydatki w wysokości 752 000,00 zł w dziale 900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska, 
rozdział 90003 - oczyszczenie miast i wsi, na zadanie "utrzymanie letnie i zimowe dróg" których 
ostateczny termin realizacji ustala się na dzień 28.03.2023 r., 

11) wydatki w wysokości 89 625,18 zł w dziale 750 - administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy 
gmin, na zadanie "Modernizacja budynków UM" których ostateczny termin realizacji ustala się na 
dzień 31.03.2023 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....................2022 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 

2022  
1 2 3 4  5 6 7 
1 900 90015 4260 Zakup energii 

elektrycznej - 
oświetlenie ulic 

28.03.2023 r. 450 000,00 

2 700 70095 4300 Rozbiórka budynków 31.05.2023 r. 18 550,00 
3 900 90003 4300 Utrzymanie ulic, 

chodników i 
parkingów - 
utrzymanie letnie i 
zimowe 

28.03.2023 r. 752 000,00 

Razem:  1 220 550,00 
Wydatki majątkowe   

Lp. Dział Rozdział § Nazwa wydatku   Ostateczny termin 
dokonania wydatku   

Kwota wydatków 
niewygasających 
z upływem roku 

2022  
1 2 3 4  5 6 7 
1 600 60016 6050 Modernizacja i 

budowa ulic w tym: 
m.in.: budowa ul. 
Kosynierów, 
modernizacja ciągu 
pieszo-rowerowego 
pomiędzy ul. 
Wolności a ul. 
Gałczyńskiego wraz z 
budową oświetlenia, 
modernizacja ul. 
Szaley Groele 
(projekt i wykonanie), 
modernizacja ul. 
Warneńczyka cd - 
etap II, projekt i 
przebudowa 
skrzyżowania 
Wolności z 
Kazimierza Wielkiego, 
przebudowa ul. 

28.03.2023 r. 569 049,00 
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Grabiowej 
2 900 90001 6050 Wykonanie urządzeń 

podczyszczających 
wody opadowe i 
roztopowe - zgodnie 
z wydanymi 
pozwoleniami 
wodnoprawnymi na 
odprowadzenie wód 
opadowych z terenu 
miasta (9 instalacji) 

31.05.2023 r.  724 332,24 

3 801  80101 6050 Budowa boiska do 
siatkówki przy SP Nr 
13 w Mielcu (MBO) 

31.03.2023 r. 77 121,00 

4 900 90095 6050 Budowa 
wielofunkcyjnego 
boiska sportowego 
na os. Mościska 
(MBO) 

31.03.2023 r.  132 840,00  

5 900 90095 6050 Modernizacja boiska 
KONOPNICKIEJ 

31.03.2023 r. 159 855,11 

6 900 90095 6050 Projekt 
zagospodarowania 
terenu - targowiska 
przy ul. 
Sandomierskiej 

28.02.2023 r. 115 374,00 

7 900 90095 6050 Opracowanie 
projektu 
modernizacji 
obiektów 
użyteczności 
publicznej Gminy 
Miejskiej Mielec w 
tym m.in.: 
Przychodnia Nr 7 

31.01.2023 r. 113 160,00 

8 750 75023 6050 Modernizacja 
budynków UM 

31.03.2023 r. 89 625,18 

Razem 1 981 356,53 
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Uzasadnienie 

 Na podstawie art 263 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2022 poz. 1634) 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 2021 r., a ich realizacja wynika z przyjętych przez Gminę Miejską 
Mielec zobowiązań. 

1) Zadanie "Zakup energii elektrycznej - oświetlenie ulic" - umowa Nr MGZEE/79/2020  
z 26.10.2020 r., 

2) Zadanie „Modernizacja i budowa ulic w tym: m.in.: budowa ul. Kosynierów, modernizacja ciągu 
pieszo-rowerowego pomiędzy ul. Wolności a ul. Gałczyńskiego wraz z budową oświetlenia, 
modernizacja ul. Szaley Groele (projekt i wykonanie), modernizacja ul. Warneńczyka cd - etap II, 
projekt i przebudowa skrzyżowania Wolności z Kazimierza Wielkiego, przebudowa ul. Grabiowej" - 
umowy ZP.272.62.2022 z dnia 07.10.2022 r. oraz ZP.272.63.2022 z dnia 10.10.2022 r., 

3) zadanie "Wykonanie urządzeń podczyszczających wody opadowe i roztopowe - zgodnie 
z wydanymi pozwoleniami wodnoprawnymi na odprowadzenie wód opadowych z terenu miasta (9 
instalacji) - przetarg rozstrzygnięty 14.12.2022 r., wykonawca: SANTEX Sp. z o.o. ul. Wspólna 13B, 39-
120 Sędziszów Małopolski, 

4) zadanie "Rozbiórka budynków" - umowa Nr I.272.8.2022 z dnia 14.03.2022 r., 

5) zadanie "Budowa boiska do siatkówki przy SP Nr 13 w Mielcu (MBO)" - umowa Nr I.272.61.2022 
z dnia 16.09.2022 r. 

6) zadanie „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego na os. Mościska (MBO)" - umowa Nr 
I.272.35.2022 z dnia 16.09.2022 r. 

7) zadanie "Modernizacja boiska KONOPNICKIEJ" - umowa Nr I.272.37.2022 z dnia 19.09.2022 r. 

8) zadanie "Projekt zagospodarowania terenu - targowiska przy ul. Sandomierskie" - umowa Nr 
I.272.15.2022 z dnia 25.04.2022 r. 

9) zadanie "Opracowanie projektu modernizacji obiektów użyteczności publicznej Gminy Miejskiej 
Mielec w tym m.in.: Przychodnia Nr 7" - umowa Nr I.272.10.2022 z dnia 03.02.2022 r., 

10) zadanie "Utrzymanie ulic, chodników i parkingów - utrzymanie letnie i zimowe" - umowa Nr 
ZP.272.49.2021 z 15.12.2022 r.,  

11) zadanie "Modernizacja budynków UM" - przetarg roztrzygnięty 15.12.2022 r.,  wykonawca: 
Zakład Ogólnobudowlany Ryszard Żelazo, ul. Akacjowa 23, 36-147 Hucina  
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