Uchwała Nr XXXIII/242/2020
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 30 grudnia 2020 roku

w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych Gminy Miejskiej w Kętrzynie,
niewygasających z upływem roku budżetowego 2020

Na podstawie art. 263 ust. 2, 3, 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o
finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869; zm. : Dz. U. z 2018 r. poz. 2245,
z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175)
oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.
Dz. U. z 2020 r. poz. 713; zm. : Dz. U. z 2020 r. poz. 1378), Rada Miejska w Kętrzynie
uchwala co następuje:
§1
Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020
na łączną kwotę 942.887 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
§2
Ustala się plan finansowy wydatków, o których mowa w § 1 uchwały, określony w
załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji.

Przewodniczący
Rady Miejskie w Kętrzynie
( - ) Rafał Rypina

Uzasadnienie do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
nr XXXIII/242/2020 z dnia 30 grudnia 2020r.

Zgodnie z art. 263 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ustala wykaz wydatków
niewygasających z upływem roku budżetowego oraz określa ostateczny termin dokonania
wydatków ujętych w tym wykazie. Ostateczny termin dokonania wydatków, które nie wygasają
z upływem roku budżetowego, upływa z mocy ustawy 30 czerwca roku następnego.
Zgodnie z art. 263 ust 5 ww. ustawy, łącznie z wykazem wydatków, które nie wygasają
z upływem roku budżetowego, organ stanowiący ustala plan finansowy tych wydatków w
podziale na działy i rozdziały, z wyodrębnieniem wydatków majątkowych. Środki na wydatki
ujęte w wykazie wydatków będą gromadzone na wyodrębnionym subkoncie rachunku
bankowego jednostki samorządu terytorialnego – art. 263 ust. 6 cyt. Ustawy.
Przedmiotem tej uchwały jest przedstawienie takiego wykazu wydatków, o ujęcie
których, w planie wydatków niewygasających wystąpił Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta,
Naczelnik Wydziału Zarządzania Majątkiem, Architektury i Urbanistyki oraz pracownika ds.
wojskowych, obronnych, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego. Zakwalifikowanie
wydatków wskazanych w załączniku nr 1 do uchwały do kategorii wydatków niewygasających
spełnia wymogi określone w art. 263 ustawy o finansach publicznych, wobec powyższego
podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.

