
UCHWAŁA NR LXVI.428.2021 
RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE 

z dnia 30 grudnia 2021 r. 

w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z końcem 2021 r. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1372 i 1834), art 263 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 
1535 i 1773), uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się w załączniku Nr 1 do uchwały wykaz wydatków, które nie wygasają w 2021 r. z upływem 
roku budżetowego z wyodrębnieniem wydatków majątkowych oraz określa się ostateczny termin dokonania 
każdego wydatku ujętego w tym wykazie. 

2. Ustala się plan finansowy wydatków niewygasających w układzie szczegółowej klasyfikacji budżetowej, 
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Środki na finansowanie wydatków określonych w § 1 podlegają przekazaniu na wyodrębnione 
subkonto podstawowego rachunku bankowego Gminy Kunów. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza sie Burmistrzowi Miasta i Gminy w Kunowie. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Kunowie 

 
 

Piotr Bek 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXVI.428.2021 
Rady Miejskiej w Kunowie 
z dnia 30 grudnia 2021 r. 

Wykaz planowanych wydatków budżetu Gminy Kunów, które w 2021 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego. 

L.p Dział Rozdział Paragraf Nazwa zadania Kwota {zł} Termin realizacji 

1 2 3 4 5 6 7 
1. 900 90001 6059 ,,Budowa sieci kanalizacyjnej Janik – Kunów’’ dotyczy wykonania 

robót budowlanych związanych z odtworzeniem pasa drogi 
powiatowej 0658T ul. Okrężnej w Janiku po budowie kanalizacji 
sanitarnej objętej umową nr Or.032.297.2021 z dn.03.11.2021 r. 
oraz umową nr Or.032.298.2021 z dnia 03.11.2021 r. za nadzór 
inwestorski  

707 958,73 30.06.2022 r. 

    RAZEM 707 958,73  
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXVI.428.2021 
Rady Miejskiej w Kunowie 
z dnia 30 grudnia 2021 r. 

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KUNÓW, KTÓRE W 2021 R. NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 

L.p. Dział Rozdział  Paragraf Nazwa zadania Plan [zł]                     z tego  
      Wydatki bieżące 

[zł] 
Wydatki 

majątkowe [zł] 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 900 90001 6059 ,,Budowa sieci kanalizacyjnej Janik – Kunów’’ dotyczy 
wykonania robót budowlanych związanych z 
odtworzeniem pasa drogi powiatowej 0658T ul. 
Okrężnej w Janiku po budowie kanalizacji sanitarnej 
objętej umową nr Or.032.297.2021 z dn.03.11.2021 r. 
oraz umową nr Or.032.298.2021 z dnia 03.11.2021 r. za 
nadzór inwestorski  

707 958,73 - 707 958,73 

    RAZEM 707 958,73 - 707 958,73 
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Uzasadnienie 

Gmina Kunów otrzymała uzasadniony wniosek od  Wykonawcy  w sprawie o przedłużenie realizacji umowy 
na realizację zadania inwestycyjnego: 

1) ,,Budowa sieci kanalizacyjnej Janik – Kunów’’ dotyczy wykonania robót budowlanych związanych 
z odtworzeniem pasa drogi powiatowej 0658T ul. Okrężnej w Janiku po budowie kanalizacji sanitarnej objętej 
umową nr Or.032.297.2021 z dn.03.11.2021 r. oraz umową nr Or.032.298.2021 z dnia 03.11.2021 r. 
za nadzór inwestorski. 

Zdecydowano przedłużyć termin realizacji umowy i ustalić wydatki jako niewygasające w wysokości 
określonej powyżej dla zadania wymienionego w pkt 1 z powodów niezależnych i niezawinionych  przez 
wykonawcę. 

Termin rozliczenia realizacji zadań ustala się na dzień 30 czerwca 2022 r. 

Ustawa o finansach publicznych przewiduje wyjątek od zasady wygasania wydatków. Sformułowany on 
został w art. 263 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 
1535 i 1773), zgodnie z którym organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może określić katalog 
wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (tzw. wydatki niewygasające) oraz określić 
ostateczny termin dokonania każdego wydatku ujętego w tym wykazie w następnym roku budżetowym. 
Określenie wydatków niewygasających wymaga zawsze podjęcia uchwały organu stanowiącego. Uchwała 
w tym przedmiocie powinna zostać podjęta przez końcem roku budżetowego. 

Odnośnie do charakteru prawnego uchwały wyrażono stanowisko, że nie stanowi ona aktu prawa 
miejscowego1. Chociaż akt prawa miejscowego nie jest zdefiniowany normatywnie, to jednak wskazuje się 
jego cechy wyróżniające takie jak normatywność ( wyznaczenie adresatom nakazów i zakazów dotyczących ich 
zachowania), generalny i abstrakcyjny charakter zawartych w nich norm. W jednym z orzeczeń Naczelny Sąd 
Administracyjny wskazał, że: ,,Analiza {...}dokonana w doktrynie i judykaturze pozwoliła na wypracowanie 
jednolitego w zasadzie poglądu, w myśl którego akty prawa miejscowego mają charakter aktów 
administracyjnych generalnych, zawierających abstrakcyjne normy prawne, o powszechnej mocy 
obowiązującej, ograniczonej w zakresie terytorialnym do obszaru działania organu tworzącego dany akt, 
wydanych na podstawie i w granicach przyznanej ustawowej normy kompetencyjnej, ogłoszonych 
w ustawowo określony sposób2". 

Uchwała określająca wykaz wydatków wygasających nie spełnia powyższych cech, w szczególności 
nie zawiera norm o charakterze generalnym i abstrakcyjnym. Tym samych podjęta na podstawie 
art. 263 ust. 1 u.f.p. uchwała organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego określająca wykaz 
wydatków niewygasających wraz z końcem roku budżetowego nie podlega publikacji w dzienniku urzędowym 
na podstawie przepisów ustawy o ogłaszaniu normatywnych i niektórych innych aktów prawnych. Brak jest 
też innych przepisów nakazujących taką publikację. 

Mając powyższe na uwadze należało podjąć niniejszą uchwałę. 

Opracował: 

Skarbnik Gminy 

 

1) uchwała Kolegium RIO w Bydgoszczy z 27.01.2016 r., II/9/2016, LEX nr 2014869. 
2) wyrok NSA z 7.12.2009 r., I OSK 732/09, LEX nr 595500. 
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