
UCHWAŁA NR LXIV/483/2022 

RADY MIEJSKIEJ W GOŁDAPI 

z dnia 29 grudnia 2022r. 

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

 

Na podstawie art. 263  ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U.          

z 2022 r., poz.1634 2e zm.) uchwala się co następuje: 

   

     § 1. Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 oraz plan 

finansowy tych wydatków: 

 

Dział Rozdział  § Nazwa – treść 
Kwota  

zł 

Ostateczny 

termin 

dokonania 

wydatku 

Rodzaj 

wydatku 

600   Transport i łączność 569 923,60 x x 

 60017  Drogi wewnętrzne  569 923,60 x x 

  6050 
Budowa zjazdu na plac zabaw w 

Rożyńsku Małym 
123 127,99   30.06.2023 r. majątkowy 

  6050 Przebudowa drogi w Kolniszkach 164 999,62 30.06.2023 r. majątkowy 

  6050 
Przebudowa drogi dojazdowej przy 

budynkach A.Krajowej 34 i 36  

281 795,99 30.06.2023 r. majątkowy 

700   Gospodarka mieszkaniowa 130 000,00 x X 

 70005  
Gospodarka gruntami i 

nieruchomościami 
130 000,00 x X 

  6050 Sportowy Raj – Budżet Obywatelski 130 000,00  30.06.2023 r. majątkowy 

710   Działalność usługowa 83 372,01 x x 

 71004  
Opracowanie miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego 
83 372,01 

x x 

  4300 

Sporządzenie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla 

całego obszaru Suwalskiej Specjalnej 

Strefy Ekonomicznej, Podstrefy 

Gołdap wraz z terenami przyległymi ( 

18 265,50 zł), Opracowanie zmiany 

miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego 

Uzdrowiska Gołdap (61 967,40 zł), 

Opracowanie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla 

obszaru położonego w Gołdapi 

między ulicami: Stadionową i 

Ustronie (2 223,10 zł), Opracowanie 

zmiany Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta i gminy 

Gołdap (916,01 zł) 

83 372,01 

 

 

 

 

 

 

 

30.06.2023 r. 

 

 

 

 

 

 

 

bieżący 

750   Administracja Publiczna  21 000,00 x x 

 75023  
Urzędy gmin (miast i miast na 

prawach powiatu) 
21 000,00 

x x 

  4300 

Wykonanie lekkich ścian działowych 

w pomieszczeniu nr 10 budynku 

Urzędu Miejskiego w Gołdapi – na 

21 000,00 

 

31.01.2023 r. 

 

bieżący  



potrzeby nowego Wydziału Obsługi 

Placówek Oświatowych  

801   Oświata i wychowanie 65 208,07 x X 

 80101  Szkoły podstawowe 65 208,07 x X 

  6050 

Wymiana posadzek oraz drzwi do 

pomieszczeń znajdujących się na 

parterze budynku Szkoły 

Podstawowej Nr 2 w Gołdapi 

(PFRON) 

65 208,07 30.06.2023 r. majątkowy 

900   
Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska 
50 498,50 x x 

 90015  Oświetlenie ulic, placów i dróg 50 498,50 x X 

  6050 
Oświetlenie miejscowości Skocze 

(FS Skocze) 

50 498,50 30.06.2023 r. majątkowy 

926   Kultura fizyczna 12 300,00 x x 

 92601  Obiekty sportowe 12 300,00 x x 

  6050 
Budowa pełnowymiarowej płyty 

piłkarskiej ze sztuczną nawierzchnią 

12 300,00 30.06.2023 r. majątkowy 

Ogółem wydatki 932 302,18 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 LXIV/483/2022 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 29 grudnia 2022 r.            

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

 

 

Na wniosek kierownika Wydziału WIK, Kierownika Wydziału WA oraz Kierownika Wydziału GPO Urzędu 

Miejskiego w Gołdapi  proponuje się ustalić wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem 2022 roku.  

Na podstawie Art. 263. fin. publ. niezrealizowane kwoty wydatków budżetu jednostki samorządu 

terytorialnego wygasają, z zastrzeżeniem ust. 2 i 4, z upływem roku budżetowego. Organ stanowiący jednostki 

samorządu terytorialnego może ustalić, w drodze uchwały, wykaz wydatków, do których nie stosuje się 

przepisu ust. 1, oraz określić ostateczny termin dokonania każdego wydatku ujętego w tym wykazie                 

w następnym roku budżetowym. Ostateczny termin dokonania wydatków, które nie wygasają z upływem roku 

budżetowego, upływa 30 czerwca roku następnego. Łącznie z wykazem wydatków, które nie wygasają             

z upływem roku budżetowego, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ustala plan finansowy 

tych wydatków w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji wydatków, z wyodrębnieniem wydatków 

majątkowych. Środki finansowe na wydatki ujęte w wykazie, o których mowa w ust. 2, są gromadzone           

na wyodrębnionym subkoncie podstawowego rachunku bankowego jednostki samorządu terytorialnego. Środki 

finansowe niewykorzystane w terminie określonym przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego 

podlegają przekazaniu na dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego w terminie 7 dni od dnia 

określonego przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego. 

 

 

 

 

 


