
autopoprawka 

UCHWAŁA NR  …..............  

RADY MIEJSKIEJ W GOŁDAPI 

z dnia …..........  grudnia 2021r. 

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

 

Na podstawie art. 263  ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 305        

ze zm.) uchwala się co następuje: 

   

     § 1. Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 oraz plan finansowy tych 

wydatków: 

 

Dział Rozdział  § Nazwa – treść 
Kwota  

zł 

Ostateczny 

termin 

dokonania 

wydatku 

Rodzaj 

wydatku 

600   Transport i łączność 9049,00 x x 

 60018  
Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju 

Dróg  
9049,00 x x 

  6050 

Rozbudowa przejść dla pieszych przy 

rondzie Kombatantów RP i Byłych 

Więźniów Politycznych w Gołdapi poprzez 

wykonanie oświetlenia oraz 

antypoślizgowych stref oczekiwania 

3 309,00 30.06.2022 r. majątkowy 

  6050 

Rozbudowa przejść dla pieszych przy 

skrzyżowaniu z ul. Słoneczną i ul. 

Żeromskiego w Gołdapi poprzez 

wykonanie oświetlenia oraz 

antypoślizgowych stref oczekiwania 

5 740,00 30.06.2022 r. majątkowy 

710   Działalność usługowa  13 000,00 x x 

 71004  
Opracowanie miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego 
13 000,00 x x 

  4300 

Opracowanie zmiany studium 

uwarunkowań i kierunków rozwoju miasta 

i gminy Gołdap 

13 000,00 30.06.2022 r. bieżący 

801   Oświata i wychowanie 123 822,05 x x 

 80101  Szkoły podstawowe 123 822,05 x x 

  6050 

Dostosowanie do osób niepełnosprawnych 

posadzek w ciągach komunikacyjnych w 

Szkole Podstawowej Nr 1 w Gołdapi 

60 544,11  30.06.2022 r. majątkowy 

  6050 

Wykonanie remontu łazienek oraz 

dostosowanie ich dla osób 

niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej 

Nr 2 w Gołdapi 

63 277,94 30.06.2022 r. majątkowy 

900   
Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska 
93 728,00 x x 

 90015  Oświetlenie ulic, placów i dróg 93 728,00 x x 

  6050 

Bezpieczne przejście dla pieszych - 

bezpieczny bo widoczny (Budżet 

obywatelski)     

93 728,00 30.06.2021 r. majątkowy 

Ogółem wydatki 239 599,05 x x 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gołdapi. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty. 

 

 

 

        Przewodniczący Rady Miejskiej  

 

        Wojciech Hołdyński 

 

 



 

 

Uzasadnienie 

do Uchwały Nr  …................ Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia  …........... grudnia 2021r.  

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

 

 

Na wniosek kierownika Wydziału Infrastruktury i Inwestycji Komunalnych  proponuje się ustalić wykaz wydatków, które nie 

wygasają z upływem 2021 roku.  

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych istnieje możliwość ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 

danego roku budżetowego. 

 


