
UCHWAŁA NR XXIX/216/20 
RADY MIEJSKIEJ TURKU 

z dnia 29 grudnia 2020 r. 

w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu gminy, które nie  wygasają z  upływem roku 
budżetowego 2020. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 263 ust. 2-5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach 
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), Rada Miejska Turku uchwala co następuje: 

§ 1.  
Ustala się: 

1) wykaz wydatków budżetu gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 i ostateczne 
terminy dokonania wydatków, 

2) plan finansowy wydatków, o których mowa w pkt. 1, 
określonych w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2.  
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Turku 

§ 3.  
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Turku
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Załącznik 

do Uchwały Nr XXIX/216/20 

Rady  Miejskiej  Turku 

z dnia 29 grudnia 2020r. 

 

 

Wykaz  i ostateczne  terminy  dokonania  wydatków  oraz  plan  finansowy wydatków  

budżetu  gminy,  które w 2020 r. nie  wygasają z upływem roku budżetowego. 

 
Dział Rozdział § Nazwa Kwota 

w zł. 

Termin 

realizacji 

wydatku 

700   Gospodarka mieszkaniowa 

 

215.181,45  

 70005  Gospodarka gruntami i 

nieruchomościami 

 

215.181,45  

  4270 Zakup usług remontowych 

 

215.181,45 30.06.2021r. 

710   Działalność usługowa 

 

8.118,00  

 71004  Plany zagospodarowania przestrzennego 

 

8.118,00  

  4300 Zakup usług pozostałych  

 

8.118,00 30.06.2021r. 

900    Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska 

 

392.376,79  

 90004  Utrzymanie zieleni w miastach i 

gminach 

392.376,79  

  6059 Wydatki inwestycyjne jednostek 

budżetowych, w tym zadania: 

1. Pomysłowa. Atrakcyjna. Różnorodna.   

     Kompleksowa - Rewitalizacja Parku  

     Miejskiego narzędziem integracji i  

     aktywizacji mieszkańców Turku.  

 

 

392.376,79 

 

 

30.06.2021r. 

    

RAZEM 

615.676,24  
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Uzasadnienie

do Uchwały XXIX/216/20

Rady Miejskiej Turku

z dnia 29 grudnia 2020r.

Zgodnie z ustawą o  finansach publicznych nie  zrealizowane kwoty wydatków zamieszczonych
w budżecie jednostki samorządu terytorialnego wygasają z upływem roku budżetowego. Organ
stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może ustalić wykaz wydatków, które nie  wygasają
z upływem roku budżetowego oraz określić ostateczny termin realizacji wydatku.

W załączniku do niniejszej uchwały wykazane są zadania planowane w budżecie gminy w roku
2020 i  zlecone do realizacji, które nie  zostaną w całości bądź w części sfinansowane w roku
budżetowym. Zachodzi zatem potrzeba podjęcia stosownej uchwały o  nie  wygasaniu tych wydatków,
tj. zabezpieczeniu środków na ich sfinansowanie w roku 2021 z budżetu 2020 r.
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