
 Projekt 

 

Uchwała Nr ………… 
Rady Gminy Nadarzyn  
z dnia ……….2021 r. 

 
 
w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z końcem 2021 roku 
 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, 1834) oraz art. 263 ust. 2, ust. 3 i ust. 5 ustawy z 
dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity  Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 
1236, 1535, 1773) Rada Gminy uchwala co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 w 
kwocie 1 168 591,66 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. Ustala się plan finansowy wydatków niewygasających w układzie szczegółowej klasyfikacji 
budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Określa się ostateczny termin realizacji wydatków wymienionych w § 1 do dnia 30 czerwca 
2022 r. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nadarzyn. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 1 do uchwały Nr ……. 
Rady Gminy Nadarzyn 

z dnia……………  
 

 

Wykaz wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2021 r. 

L.p. Nazwa zadania Kwota 
wydatków w 

zł 
1. Dostawa wraz z montażem znaków drogowych oraz projektów stałej organizacji ruchu na 

potrzeby bieżącego utrzymania dróg na terenie Gminy Nadarzyn (umowa nr 486/2021 z dnia 
20.07.2021 r.) 

8 557,11 

2 Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznej na gorąco mieszankami mineralno 
– asfaltowymi z recyklera z odcinaniem krawędzi (umowa nr 525/2021 z dnia 27.08.2021 r.) 

26 949,55 

3. Wykonanie robót remontowych w pomieszczeniach piwnic w budynku zlokalizowanym na Placu 
Poniatowskiego 42 w Nadarzynie (umowa nr 762/2021 z dnia 16.12.2021 r.) 

159 285,00 

4. Kompleksowe opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej boisk sportowych wraz z 
zapleczem sportowym na terenie Gminnego Ośrodka Sportu w Nadarzynie (umowa nr 416/2021  
z dnia 17.05.2021) 

19 800,00 

5. Zaprojektowanie i budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z torem rolkalskim, budynkiem 
gospodarczo-socjalnym i altaną na działce o nr ew. 88 w m. Stara Wieś, gmina Nadarzyn 
(umowa nr 328/2021 z dnia 24.05.2021 r.) 

939 000,00 

6. Wykonanie, dostawa i montaż witacza (umowa nr 790/2021 z dnia 3.12.2021 r.) 15 000,00 
RAZEM  1 168 591,66 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 2 do uchwały Nr ……. 
Rady Gminy Nadarzyn 

z dnia……………  
 

 

Wykaz wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2021 r. 

L.p. Dział Rozdział Paragraf Nazwa zadania Kwota w 
złotych 

z tego  
Wydatki 

majątkowe 
Bieżące 

1. 600 60016 4300 Dostawa wraz z montażem znaków drogowych oraz projektów stałej 
organizacji ruchu na potrzeby bieżącego utrzymania dróg na terenie 
Gminy Nadarzyn (umowa nr 486/2021 z dnia 20.07.2021 r.) 

8 557,11  8 557,11 

2. 600 60016 4270 Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznej na 
gorąco mieszankami mineralno – asfaltowymi z recyklera z 
odcinaniem krawędzi (umowa nr 525/2021 z dnia 27.08.2021 r.) 

26 949,55   26 949,55 

3. 921 92109 4270 Wykonanie robót remontowych w pomieszczeniach piwnic w 
budynku zlokalizowanym na Placu Poniatowskiego 42 w Nadarzynie 
(umowa nr 762/2021 z dnia 16.12.2021 r.) 

159 285,00  159 285,00 

4. 926 92601 6050 Kompleksowe opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej 
boisk sportowych wraz z zapleczem sportowym na terenie Gminnego 
Ośrodka Sportu w Nadarzynie (umowa nr 416/2021  z dnia 
17.05.2021) 

19 800,00 19 800,00  

5. 926 92601 6050 Zaprojektowanie i budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z torem 
rolkalskim, budynkiem gospodarczo-socjalnym i altaną na działce o nr 
ew. 88 w m. Stara Wieś, gmina Nadarzyn (umowa nr 328/2021 z dnia 
24.05.2021 r.) 

939 000,00 939 000,00  

6. 750 75075 6050 Wykonanie, dostawa i montaż witacza (umowa nr 790/2021  z dnia 
3.12.2021 r.) 

15 000,00 15 000,00  

RAZEM  1 168 591,66 973 800,00 194 791,66 
 


