
UCHWAŁA NR LXIV/537/2022 
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE 

z dnia 28 grudnia 2022 r. 

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2022 r. poz. 559[1] ), oraz art. 263 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych 
(Dz. U. z 2022 r. poz.1634[2] ) Rada Miejska w Nowej Dębie uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się wykaz wydatków na kwotę 1 441 184,80 zł, które nie wygasają z upływem roku 
budżetowego oraz plan finansowy tych wydatków stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykaz wydatków określonych w § 1 dotyczy niezrealizowanych wydatków zamieszczonych 
w budżecie na rok 2022. 

§ 3. Ustala się, że wydatki zostaną zrealizowane zgodnie z terminami określonymi w załączniku oraz 
zgodnie z ich przeznaczeniem. 

§ 4. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta i Gminy Nowa Dęba. 
§ 5. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Budżetowej. 
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

   
Przewodniczący Rady 

 
 

Damian Diektiarenko 

 
 

[1]  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r.poz. 583, 1005, 1079, 1561 
[2]  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1725, 1747, 1768, 

1964, 2414 
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Lp. Dział Rozdział Paragraf  Dotyczy:   K w o t a  

Ostateczny 
termin 
realizacji

1 010 Rolnictwo i łowiectwo          8 492,00    

01008 Melioracje wodne          8 492,00    
Wydatki bieżące          8 492,00    
z tego
1) wydatki jednostek budżetowych          8 492,00    

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane          5 294,00    

4170

wynagrodzenia bezosobowe (wykonanie 
niezbędnej dokumentacji do uzyskania 
pozwolenia wodno-prawnego)          5 294,00    30.04.2023
b) wydatki związane z realizacją ich zadań 
statutowych          3 198,00    

4390

zakup usług obejmujących wykonanie 
ekspertyz, analiz i opinii (wykonanie 
ekspertyzy w sprawie zmiany stanu wody na 
dz. nr ew. 2114/5 a w konsekwencji na dz. nr 
ew. 2112/2, 2112/3 w związku z wykonanymi 
pracami na dz. nr ew. 2114/5 położonej przy 
ul. Piłsudskiego w Tarnobrzegu do 
toczacego sie postepowania 
administracyjnego w sprawie, oraz do 
wydawania opinii uzupełniajacych na 
wypadek wniesienia zarzutów przez Strony)          3 198,00    30.04.2023

2 600 Transport i łączność      145 200,00    

60016 Drogi publiczne gminne      145 200,00    
Wydatki majątkowe      145 200,00    
z tego    
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne      145 200,00    

6050

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 
(Opracowanie dokumentacji technicznej na 
budowę dróg w TSSE w Chmielowie)      102 900,00    30.06.2023

6050

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 
(Przebudowa dróg gminnych wraz z 
przebudową kanalizacji deszczowej i 
istniejącej sieci uzbrojenia terenu oraz 
zarurowaniem rowu otwartego w m. 
Chmielów-PT)-Kolnica        30 000,00    30.06.2023

6050

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 
(przebudowa dróg gminnych - Budowa drogi 
gminnej w Ogrodzie łączącej ul. Sikorskiego 
i ul. Leśną wraz z oświetleniem i 
odwodnieniem)        12 300,00    28.02.2023

3 710 Działalność usługowa        63 345,00    

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego        63 345,00    
Wydatki bieżące        63 345,00    
z tego
1) wydatki jednostek budżetowych        63 345,00    
a) wydatki związane z realizacją ich zadań 
statutowych        63 345,00    

 Załącznik                                                                                              
do URM Nr LXIV/537/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r.  
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4300

zakup usług pozostałych (zmiana studium 
uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania miasta oraz zmianę 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Nowa Dęba)        48 892,50    30.06.2023

4300

zakup usług pozostałych (opracowanie 
projektu zmiany studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta i gminy Nowa Dęba 
w zakresie terenu przeznaczonego pod 
obwodnicę drogi krajowej nr 9 )        14 452,50    31.03.2023

4 750 Administracja publiczna      168 986,88    

75023
Urzędy gmin (miast i miast na prawach 
powiatu)      156 986,88    
Wydatki majątkowe      156 986,88    
z tego    
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne      156 986,88    

6050

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 
(Przebudowa klatki schodowej UMIG w tym: 
wykonawca 152 558,88 zł + nadzór 4 428 zł)      156 986,88    30.06.2023

75095 Pozostała działalność        12 000,00    
Wydatki bieżące        12 000,00    
z tego
1) wydatki jednostek budżetowych        12 000,00    
a) wydatki związane z realizacją ich zadań 
statutowych        12 000,00    

4300

zakup usług pozostałych (Opracowanie 
Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy 
Nowa Dęba na lata 2022-2030)        12 000,00    30.06.2023

5 754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa        10 000,00    

75412 Ochotnicze straże pożarne        10 000,00    
Wydatki majątkowe        10 000,00    
z tego    
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne        10 000,00    

6050

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 
(Budowa altany przy remizie OSP w 
Cyganach)        10 000,00    30.06.2023

6 900
Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska   1 022 160,92    

90001
Gospodarka ściekowa i ochrona 
środowiska      622 457,15    
Wydatki majątkowe      622 457,15    
z tego    
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne      622 457,15    

6050

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 
(Uzbrojenie terenów przy ul.Kwiatkowskiego  
poprzez wykonanie kanalizacji i 
wodociągów)      517 734,22    28.04.2023
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6050

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 
(Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z 
wodociagiem na terenie miasta i gminy 
Nowa Dęba - Budowa odcinka kanalizacji od 
studni S15 do działki nr 1106/7 w 
Chmielowie - 18 222,93 zł)        18 222,93    30.03.2023

6050

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 
(Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z 
wodociagiem na terenie miasta i gminy 
Nowa Dęba - Rozbudowa odcinka 
kanalizacji sanitarnej i odcinka 
wodociągowej przy ul. Sosnowej w Nowej 
Debie - 85 000 zł+ nadzór 1 500 zł)        86 500,00    28.04.2023

90013 Schroniska dla zwierząt        49 830,00    
Wydatki majątkowe        49 830,00    
z tego    
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne        49 830,00    

6050

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 
(Budowa przytuliska - Budowa przyłącza 
energetycznego do przytuliska dla zwierząt w 
Nowej Dębie)        49 830,00    30.06.2023

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg      276 873,77    
Wydatki majątkowe      276 873,77    
z tego    
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne      276 873,77    

6050

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 
(inwestycje oświetleniowe w mieście i gminie 
Nowa Dęba,w tym:  1. Nowa Dęba ul. 
Zybury - 49 500 zł, 2.Nowa Dęba ul. 
Sosnowa -52 358,14 zł, 3. Nowa Dęba ul. 
Lipowa - 55 653,56 zł, 4. Chmielów ul. 
Siarkowa - 65 400 zł, 5. Cygany ul. 
Kamyczkowa - 53 962,07 zł)                     276 873,77    30.06.2023

90095 Pozostała działalność        73 000,00    
Wydatki majątkowe        73 000,00    

z tego    
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne        73 000,00    

6050

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 
(Budowa parkingu przy ulicy Broniewskiego 
na wysokości budynku nr 1)        73 000,00    30.03.2023

7 921
Kultura i ochrona dziedzictwa 

narodowego        23 000,00    
92195 Pozostała działalność        23 000,00    

Wydatki majątkowe        23 000,00    
z tego
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne        23 000,00    

6050
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 
(Projekt budynku Krokus)        23 000,00    30.06.2023

Razem: 1 441 184,80   
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Uzasadnienie 

Plan finansowy wydatków niewygasających, zaplanowany w budżecie gminy na 2022 rok dotyczy: 
1.zadania pn."Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Nowa Dęba na lata 2022-

2030"- Umowa nr RL.032.1.1.2021 na kwotę 20 000 zł. Pozostało do zapłaty 12 000 zł.Termin 
30.06.2023 r.  (750/75095/4300) 

Uzasadnienie: W związku z przyjęciem przez Zarząd Województwa Podkarpackiego  projektu 
programu regionalnego i mając na uwadze, że opracowany GPR musi być zaopiniowany przez Zarząd 
Województwa należy prace nad GPR zakończyć po zatwierdzeniu programu regionalnego przez 
Komisję Europejską.  

2.zadania pn. „Wykonanie projektu technicznego przebudowy budynku KROKUS w Jadachach” 
Umowa nr IR.7011.20.1.2022 na kwotę 23 000,00 zł. Termin 30.06.2023 r.  (921/92195/6050). 

Uzasadnienie: Zmiana terminu wykonania projektu technicznego spowodowana jest wynikami 
analizy stanu technicznego budynku i wymogiem opracowania kompletnej dokumentacji zawierającą 
wszystkie prace budowlane, gdyż budynek wymaga generalnego remontu.  

3.zadania pn. „Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej od studni S15 do działki nr 1106/7 
Chmielowie” Umowa nr IR.7013.45.1.2022 na kwotę 18 222,93 zł. Termin 30.03.2023 r.  
(900/90001/6050). 

Uzasadnienie: Budowa Aresztu Śledczego w Chmielowie wykazała konieczność dobudowy odcinka 
kanalizacji, tak by w przyszłości właściciele działek mogli się w nią wpiąć. Dobudowa jest możliwa 
tylko na tym etapie.  

4.zadania pn.„Budowa miejsc postojowych przy ul. Broniewskiego na działce 180/2”. Umowa 
nr IR.7013.23.2.2022 na kwotę 73 000,00 zł. Termin 30.03.2023 r.  (900/90095/6050). 

Uzasadnienie: Zmiana terminu realizacji z uwagi na utrzymujące się załamanie pogody oraz 
opady śniegu  powoduje, iż dalsze prowadzenie robót w sposób zapewniający ich prawidłowe 
wykonanie nie jest możliwe. 

5.zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy ulicy bocznej od ul. Strefowej 
do Zakładów Chemicznych Siarkopol w Chmielowie” – Umowa RI.7013.3.1.2022 z dnia 22 luty 
2022 r., aneksowane w dniu 27 lipca 2022 r. oraz 21 grudnia 2022 r na kwotę 102 000,00 zł 
brutto.Termin 30.06.2023 r.  

Uzasadnienie: Ze względu na zmianę koncepcji, przedłużenie zjazdu do Siarkopolu oraz potrzebę 
uzyskania decyzji ZRID koniecznym jest przedłużenie terminu umowy.  

6.zadania pn. „Budowa odcinka sieci wodociągowej o kanalizacji sanitarnej przy ul. Kwiatkowskiego 
w m, Nowa Dęba”  - umowa nr IR.7013.30.2.2022  z dnia 10 listopada 2022 - 517 734,22 zł .Termin 
28.04.2023 r. (901/90001/6050) 

Uzasadnienie: Zmiana terminu realizacji z uwagi na utrzymujące się załamanie pogody oraz 
opady śniegu  powoduje, iż dalsze prowadzenie robót w sposób zapewniający ich prawidłowe 
wykonanie nie jest możliwe.  

7.zadania pn. „Rozbudowa odcinka kanalizacji sanitarnej i odcinka sieci wodociągowej przy ul. 
Sosnowej w Nowej Dębie”  - umowa nr IR.7013.38.2.2022 r z dnia 29 listopada 2022 r. - kwota 
85 000 zł  oraz umowa o nadzór inwestorski Nr IR.7013.38.3.2022 na kwotę 1 500 zł. Termin 
28.04.2023 r. (901/90001/6050) 

Uzasadnienie: Zmiana terminu realizacji z uwagi na utrzymujące się załamanie pogody oraz 
opady śniegu  powoduje, iż dalsze prowadzenie robót w sposób zapewniający ich prawidłowe 
wykonanie nie jest możliwe.  

8.zadania pn. „Wykonanie projektu technicznego dla zadania pn. Odwodnienie ulicy Kolnica 
w Chmielowie" Umowa IR.7011.2.2.2022 z dnia 28 kwietnia 2022 r – kwota 30 000,00 zł. Termin 
30.06.2023 r.  (600/60016/6050) 

Uzasadnienie: Zwiększenie zakresu projektowania o zabezpieczenie i przebudowę sieci gazowej.   
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9.zadania pn. "Opracowanie dokumentacji do wniosku na pozwolenie na budowę - Budowa drogi 
gminnej w Ogrodzie łączącej ul. Sikorskiego i ul. Leśną wraz z oświetleniem i odwodnieniem”-  
umowa Nr RI.7011.8.2.2020 z dnia 7 grudnia 2022 r – kwota 12 300,00 zł. Termin 28.02.2023 r. 
(600/60016/6050) 

Uzasadnienie: Zmiana terminu wynika z konieczności wystąpienie do instytucji o wyrażenie zgody 
na realizacje zadania. Niezbędne są one do uzyskania decyzji ZRID.     

10.zadania pn. "Budowa przyłącza energetycznego do przytuliska dla zwierząt w Nowej Dębie". 
Umowa nr IR.7013.37.2.2022 z 13.10.2022 r. Kwota 49.830,00 zł. Termin 30.06.2023 r. Budżet 
900/90013/6050. 

Uzasadnienie:  Zmiana terminu wykonania umowy spowodowana jest trudnością  uzyskania 
stosownych uzgodnień i pozwoleń niezbędnych do wykonania projektów technicznych.  

11.zadania pn. "Dobudowa oświetlenia ulicznego w trybie zaprojektuj i wybuduj w zakresie części 
I – ul. Zybury    w Nowej Dębie". Umowa nr IR7013.39.2.2022 z 23.11.2022 r. Kwota 49.500,00 zł. 
Termin 30.06.2023 r. Budżet 900/90015/6050. 

Uzasadnienie:  Zmiana terminu wykonania umowy spowodowana jest trudnością  uzyskania 
stosownych uzgodnień i pozwoleń niezbędnych do wykonania projektów technicznych.  

12.zadania pn. "Dobudowa oświetlenia ulicznego w trybie zaprojektuj i wybuduj w zakresie części II 
– ul. Sosnowa w Nowej Dębie". Umowa nr IR7013.40.2.2022 z 23.11.2022 r. Kwota 52.358,14 zł. 
Termin 30.06.2023 r.Budżet 900/90015/6050. 

Uzasadnienie:  Zmiana terminu wykonania umowy spowodowana jest trudnością  uzyskania 
stosownych uzgodnień i pozwoleń niezbędnych do wykonania projektów technicznych.  

13.zadania pn.„Dobudowa oświetlenia ulicznego w trybie zaprojektuj i wybuduj w zakresie części 
III – ul. Lipowa w Nowej Dębie". Umowa nr IR7013.43.2.2022 z 23.11.2022 r. Kwota 55.653,56 zł. 
Termin 30.06.2023 r.  Budżet 900/90015/6050. 

Uzasadnienie:  Zmiana terminu wykonania umowy spowodowana jest trudnością  uzyskania 
stosownych uzgodnień i pozwoleń niezbędnych do wykonania projektów technicznych. 

14.zadania pn.„Dobudowa oświetlenia ulicznego w trybie zaprojektuj i wybuduj w zakresie części IV 
– ul. Siarkowa w Chmielowie". Umowa nr IR7013.41.2.2022 z 23.11.2022 r. Kwota 65.400,00 zł. 
Termin 30.06.2023 r. Budżet 900/90015/6050. 

Uzasadnienie:  Zmiana terminu wykonania umowy spowodowana jest trudnością  uzyskania 
stosownych uzgodnień i pozwoleń niezbędnych do wykonania projektów technicznych. 

15.zadania pn.„Dobudowa oświetlenia ulicznego w trybie zaprojektuj i wybuduj w zakresie części V 
– ul. Kamyczkowa w Cyganach". Umowa nr IR7013.42.2.2022 z 23.11.2022 r. Kwota 53.962,07 zł.  
Termin  30.06 2023 r. Budżet 900/90015/6050. 

Uzasadnienie:  Zmiana terminu wykonania umowy spowodowana jest trudnością  uzyskania 
stosownych uzgodnień i pozwoleń niezbędnych do wykonania projektów technicznych.  

16. zadania pn.„Remont klatki schodowej (południowej) w budynku UMIG przy ul. Rzeszowskiej 
3 w Nowej Dębie". Umowa Nr SK.7021.6.30.2022 z 04.08.2022 aneksowana z dniem 25.11.2022. 
Kwota 152 558,88 zł oraz nadzór inwestorski Umowa nr SK.7021.6.41.2022 na kwotę 4 428 zł. 
Termin 30.06.2023 r. Budżet 750/75023/6050. 

Uzasadnienie: Kłopoty w zakupie płytek zgodnych z projektem, przedłużający się termin dostawy 
płytek, zwiększony zakres robót poprzez m. in. konieczność nadbudowy stopni schodowych.  

17. zadania pn. "Wykonanie niezbędnej dokumentacji potrzebnej do uzyskania pozwolenia wodno-
prawnego ". Umowa zlecenie nr OR.2150.13.2021 nr 7021.24.2021 z dnia 10 listopada 2021 r. kwota 
brutto 5294,00 zł .Termin 30.04.2023 r.  

Uzasadnienie: Zmiana terminu podyktowana jest długotrwałymi i przedłużającymi się 
procedurami administracyjnymi związanymi z koniecznością uzyskania decyzji o lokalizacji celu 
publicznego.  
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18. zadania pn. "Wykonanie ekspertyzy w sprawie zmiany stanu wody na działce nr ewid. 2114/5 a w 
konsekwencji na działkach nr ewid. 2112/2, 2112/3 w związku z wykonanymi pracami na działce nr 
ewid. 2114/5 położonej przy ul. Piłsudskiego w Tarnobrzegu do toczącego się postępowania 
administracyjnego w sprawie, oraz do wydawania opinii uzupełniających na wypadek wniesienia 
zarzutów przez Strony" – umowa GPN.6331.10.2022 z dnia 14 listopada 2022 r. Kwota brutto 
3198,00 zł Termin 30.04.2023 r.  
Uzasadnienie: Zmiana terminu podyktowana jest warunkami atmosferycznymi, które nie pozwalają 
na przeprowadzenie wizji lokalnej a w konsekwencji wykonania ekspertyzy.  
19. zadania pn. „Wykonanie zamiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta 
oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowa Dęba". Umowa 
GPN.6721.1.2021 zawarta w dniu 26 sierpnia 2021 r. Kwota 48 892,50 zł brutto. Termin do 
30.06.2023 r.   
Uzasadnienie: Projekt na etapie uzgodnień. 
20. zadania pn. „Opracowanie projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta i gminy Nowa Dęba w zakresie terenu przeznaczonego pod obwodnicę drogi 
krajowej nr 9". Umowa GPN.6720.1.2020 zawarta w dniu 27 listopada 2020 r.  Termin  do 
31.03.2023 r.  
Uzasadnienie: Projekt na etapie opracowania przez projektanta. 
21. zadania pn. Budowa altany przy remizie OSP w Cyganach. Umowa Nr SO.5543.8I.2022 zawarta 
28 grudnia 2022 r. Termin do 30.06.2023 r.  
Uzasadnienie: Pierwotnie zadanie bieżące, jednak w wyniku analizy złożonej oferty, zakresu prac do 
wykonania i konieczności zgłoszenia do nadzoru budowlanego zmieniła się kwalifikacja zadania na 
majątkowe, w związku z tym brak możliwości realizacji w  roku 2022.   

Sporządziła: 
Magdalena Skura 

    
Przewodniczący Rady 

 
 

Damian Diektiarenko  
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