
UCHWAŁA NR XLVIII/364/22 
RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA 

z dnia 29 grudnia 2022 r. 

w sprawie określenia wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają 
z upływem roku budżetowego 2022 

Na podstawie 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 ze zm.) oraz na podstawie art. 263 ust. 2, 3, 4, 5, 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.), uchwala się co następuje: 

§ 1. Określa się wykaz wydatków, które nie wygasają w 2022 r. z upływem roku budżetowego oraz  
ostateczny termin dokonania wydatków, które nie wygasają w 2022 r. z upływem roku budżetowego:„Budowa 
kanalizacji sanitarnej w m. Górka Wąsoska” z terminem realizacji do 31 stycznia 2023 roku. 

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

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 

900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 686 292,00 zł 

90001  Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2 686 292,00 zł 

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 686 292,00 zł 

 

 
 Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Górka Wąsoska 2 686 292,00 zł 

§ 3. Kwota wydatków określona w § 2 zostanie przekazana na wyodrębnione konto rachunku bankowego 
Gminy Wąsosz. 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wąsosza. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej Wąsosza 

 
 

Wiesław Stolicki 
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UZASADNIENIE 

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych niezrealizowane kwoty wydatków budżetu jednostki samorządu 
terytorialnego wygasają z upływem roku budżetowego. 
Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może ustalić, w drodze uchwały, wykaz wydatków, 
do których nie stosuje się ww. zasady oraz określa ostateczny termin dokonania każdego wydatku ujętego w 
wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. 
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