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Burmistrza Miasta Świebodzice. 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH 

z dnia .................... 2021 r. 

w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 263 ust. 2-5 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych  (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się wykaz wydatków budżetu Gminy Świebodzice, które nie wygasają z upływem roku 
budżetowego 2021 w kwocie 1 707 842,20 zł. 

2. Ostateczny termin dokonania wydatków, o których mowa w ust. 1 oraz plan finansowy ich 
realizacji określa załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Świebodzice. 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



 
 
 
 
 
 

Plan finansowy wydatków, które nie wygasają z upływem 2021 roku 
 
 
WYDATKI  MAJĄTKOWE 
 

lp dział /rozdział/paragraf nazwa zadania kwota w zł 
brutto 

termin realizacji 
zadania 

1 801/80101/6050 „Remont wraz z przebudową budynków Szkoły 
Podstawowej nr 3 w Świebodzicach wraz z 
otoczeniem” 
- Wymiana wyeksploatowanej nawierzchni 
asfaltowej przed Budynkiem A, 
- Poszerzenie drogi przeciwpożarowej przy Budynku 
A. 

362 358,00  

 

30 maja 2022 r 

2 852/85295/6050 Utworzenie „Klubu Senior II w Świebodzicach” na 
Osiedlu WSK. 

94 025,20 30 maja 2022 r 

3 855/85516/6050 
 

Rozbudowa żłobka w celu utworzenia czterdziestu 
ośmiu nowych miejsc żłobkowych w Żłobku 
Miejskim Nr 2 przy ul. Ks. Bolka 17 
 w Świebodzicach 
 

18 909,00  28 lutego 2022 r 

4 900/90001/6057 
 
 
 
 
900/90001/6059 
 

,,Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej 
 i deszczowej wraz z przebudową chodników i jezdni  
w rejonie ulicy Siennej w Świebodzicach”- budowa 
kanalizacji deszczowej i sanitarnej. 

141 241,11  
 
 
 
 
332 308,89 

30  marca 2022 r 

5 900/90001/6057 
 
 
 
 
900/90001/6059 
 

”Budowa dróg i chodników wraz z uzbrojeniem na 
terenie aktywizacji gospodarczej przy ul. 
Strzegomskiej-Przemysłowej”- kanalizacja 
deszczowa w ul. Lotniczej. 
 
 

484 500,00 
 
 
 
 
274 500,00 

28  lutego 2022 r 

 
 
Łącznie plan finansowy wydatków, które nie wygasają z upływem 2021 roku wynosi  
1 707 842,20  zł. 
 
Ostateczny termin dokonania powyższych wydatków określa się na dzień 30 czerwca 2022 roku.  
 
 
 
 
 
 

Załącznik do Uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej w Świebodzicach
z dnia .................... 2021 r.



 

Uzasadnienie do Uchwały Nr .................... 

Rady Miejskiej w Świebodzicach 

z dnia .................... 2021 r. 

Zgodnie z art. 263 ustawy o finansach publicznych, organ stanowiący może ustalić w drodze 
uchwały, wykaz wydatków niewygasających oraz określić ostateczny termin dokonania każdego 
wydatku. Szczegółowy wykaz wydatków przedstawia załącznik do niniejszej uchwały. Podjęcie 
stosownej uchwały uznaje się za uzasadnione. 
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