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UCHWAŁA NR L1X/......./2022
Rady Gminy Ustronie Morskie 

z dnia 29 grudnia 2022r.

w sprawie ustalenia wydatków budżetu Gminy, które w roku 2022 nie wygasają 
z upływem roku budżetowego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.
Dz. U. z 2022r. poz. 559, poz. 1005, poz. 1079, poz. 1561) oraz art. 263 ust. 1-7 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz.1725, poz. 1747, poz. 
1768, poz. 1964) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wykaz wydatków’, które nie wygasają z upływem 2022 r. oraz ostateczny 

termin dokonania tych wydatków zgodnie z. załącznikiem nr 1.

§ 2. Określa się plan finansowy wydatków niewygasających zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji 

Publicznej Gminy Ustronie Morskie

 

 



UZASADNIENIE

Poz. 1.
Zadanie pn. Remont i utwardzenie ulicy Leśnej w Wieniotowie.

Umowa na realizację inwestycji przewiduje termin jej zakończenia do 20.12.2022r. W związku z 

niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi oraz terenowymi Wykonawca wnioskuje o przesunięcie 

terminu wy konania prac do dnia 30.04.2023 r. Wobec powy ższego środki zabezpieczone w budżecie 

Gminy Ustronie Morskie nie zostały by wy datkowane w roku 2022.

Poz. 2.
Zadanie pn. Przebudowa dojścia do morza na działkach 21/4, 21/7, 21/8, 21/9, 84, 322/5 obręb 

Ustronie Morskie.

W dniu 09.12.2022 r. Wykonawca zadania pn.: „Przebudowa dojścia do morza nr 6 -etap III” zwrócił 

się z wnioskiem o zmianę terminu zakończenia zadania wy nikającego z umowy' nr 22/IK/2022/IKIV. 

Niniejsze podyktowane jest niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi oraz koniecznością 

uzyskania pozwolenia na wycinkę drzewa kolidującego z inwestycją. Wykonawca wnioskuje o 

przesunięcie terminu wykonania prac do dnia 31.01.2023 r. wobec czego środki zabezpieczone w 

budżecie Gminy Ustronie Morskie nie zostałyby wy datkowane w roku 2022.



Załącznik nr 1. 
do uchwały Nr LIX/..... /2022

Rady Gminy Ustronie Morskie 
z dnia 29.12.2022 r.

Wykaz planowanych wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku 2022

Lp. Wykaz wydatków Kwota Termin realizacji

1.
Remont i utwardzenie ulicy Leśnej 

w Wieniotowie 154.980,00 30.06.2023

2.
Przebudowa dojścia do morza na działkach 
21/4, 21/7, 21/8,21/9. 84. 322/5 obręb 
Ustronie Morskie

308.050,00 30.06.2023

Ogółem 463.030,00 X



Załącznik nr 2. 
do uchwały Nr LIX/..... /2022

Rady Gminy Ustronie Morskie 
z dnia 29.12.2022 r.

Plan finansowy wydatków niewygasających z upływem roku 2022

Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota

600 60016 6050 Remont i utwardzenie ulicy Leśnej w

Wieniotowie

154.980,00

600 60016 6050
Przebudowa dojścia do morza na działkach 
21/4, 21/7,21/8,21/9, 84, 322/5 obręb 
Ustronie Morskie

308.050,00

Ogółem 463.030,00


