
UCHWAŁA NR XXX/188/2009 

RADY GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA 

z dnia 28 grudnia 2009 r. 

 

 

w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009 

 

 

Na podstawie art. 191 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych 

(Dz.U. Nr 249 poz. 2104 Nr 169 poz. 1420, z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 187 

poz. 1381, Nr 170 poz. 1217, Nr 170 poz. 1218, Nr 249 poz. 1832, z 2007 r. Nr 88 poz.587, 

Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz. 984, Nr 82 poz. 560; z 2008 r. Nr 180 poz. 1112, Nr 209 poz. 

1317, Nr 216 poz. 1370, Nr 227 poz. 1505; z 2009 r. Nr 19 poz.100) 

 

 

 

Rada Gminy 

uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1. Ustala się wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2009 na łączną kwotę 

59. 761 zł w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi 

oraz ustala się ostateczny termin realizacji tych wydatków na dzień 30 czerwca 2010 roku. 

 

§ 2. Ustala się plan finansowy wydatków, o których mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem do 

niniejszej uchwały. 

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

 

       Zbigniew Drewnowski 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik  

do Uchwały Rady Gminy Nr XXX/188/2009 

z dnia 28 grudnia 2009 roku 

 

 

 

 

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NIEWYGASAJĄCYCH 

 

 

Dział Rozdział § Nazwa zadania 
Kwota 

wydatków 

Z tego : Ostateczny 

termin 

dokonania 

wydatku 

Wydatki 

bieżące 

Wydatki 

majątkowe 

1 2 3 4 5 6 7 8 

851 

 

  Ochrona zdrowia 59.761 59.761 - 30.06.2010 

 85154  Przeciwdziałanie 

alkoholizmowi 

59.761 59.761 -  

  4210 Zakup materiałów i 

wyposażenia 

4.204 4.204 -  

    

- zakup książek o tematyce 

związanej z profilaktyką, 

przemocą – 1.400 zł, 

- materiały biurowe – 1.304 zł, 

- nagrody na konkursy 

związane z profilaktyką – 

1.500 zł  

    

   

4300 

 

Zakup usług 

 

54.960 

 

54.960 

 

- 

 

    

- spotkania z terapeutą osób 

uzależnionych – 600 zł, 

- warsztaty terapeutyczne dla 

osób współuzależnionych – 

4.080 zł, 

- ferie i kolonie – 44.000 zł, 

- szkolenia z zakresu 

profilaktyki – 3.780 zł, 

- spektakle profilaktyczne – 

2.500 zł  

 

    

 

 

 4410 Podróże służbowe krajowe 400  400    

  4740 Zakup materiałów 

papierniczych do sprzętu 

drukarskiego i urządzeń 

kserograficznych 

197  197    

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                UZASADNIENIE 

 

  do Uchwały Nr XXX/188/2009 

Rady Gminy Zławieś Wielka 

                                               z dnia 28 grudnia 2009 r. 

 

 

 

Z upływem roku budżetowego nie wygasają wydatki budżetowe jednostki samorządu 

terytorialnego przeznaczone na programy i projekty. Rada Gminy może ustalić wykaz tych 

wydatków oraz określić termin dokonania każdego wydatku ujętego w wykazie w następnym 

roku budżetowym. Łącznie z wykazem wydatków, które nie wygasają z upływem roku 

budżetowego, Rada Gminy ustala plan finansowy tych wydatków w podziale na działy i 

rozdziały klasyfikacji z wyodrębnieniem wydatków majątkowych. Środki finansowe ustalone 

jako niewygasające gromadzone są na wyodrębnionym subkoncie podstawowego rachunku 

bankowego jednostki samorządu terytorialnego. 

Środki finansowe na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych 

pochodzą z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Środki te mogą 

być przeznaczone wyłącznie na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych. Niewykorzystanie tych środków w całości pociąga za sobą 

konieczność ujęcia ich w wykazie wydatków niewygasających i pozostawienia ich do 

realizacji w roku przyszłym tj. do 30 czerwca 2010 roku.  

W budżecie gminy na 2009 rok w dziale 851- ochrona zdrowia zaplanowano środki na 

realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 

wysokości 136.850 zł, które nie zostaną w całości wydatkowane do końca roku, w związku 

czym niewydatkowaną kwotę w wysokości 59.761 zł ustala się jako środki niewygasające.  

  


