
UCHWAŁA NR LXXX/463/2022 
RADY GMINY RUDZINIEC 

z dnia 28 grudnia 2022 r. 

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 
z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 263 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) 

Rada Gminy Rudziniec uchwala: 

§ 1. Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 r. zgodnie 
z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Ustala się plan finansowych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 r., 
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudziniec. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Andrzej Szołtysik 
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Załącznik nr 1 
do uchwały Nr LXXX/463/2022 
Rady Gminy Rudziniec  
z dnia 28 grudnia 2022 r. 

 

Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 r. 

 

Lp. 

 

Nazwa zadania 

 

Rodzaj wydatku 

Kwota 

wydatku  

(w zł) 

Ostateczny 

termin dokonania 

wydatku 

1. Przebudowa budynku 

remizy OSP w Słupsku 

w formule „zaprojektuj  

i wybuduj”. 

majątkowy 367.000,00 30 czerwca 2023 r. 
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Załącznik nr 2 
do uchwały Nr LXXX/463/2022 
Rady Gminy Rudziniec  
z dnia 28 grudnia 2022 r. 

 

Plan finansowy wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 

2022 r. 

Dział Rozdział Paragraf Kwota wydatku 

(w zł) 

1 2  3 

754 „Bezpieczeństwo 

publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa” 

75412 „Ochotnicze 

straże pożarne” 

6050 „Wydatki inwestycyjne 

jednostek budżetowych” 

367.000,00 
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