
UCHWAŁA NR .................... 
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH 

z dnia .................... 2020 r. 

w sprawie ustalenia wydatków,  które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 263 ust. 2-5 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  
(Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Ustala się wykaz wydatków budżetu Gminy Świebodzice, które nie wygasają z upływem roku 
budżetowego 2020 w kwocie 137.450,00 zł.  

§ 2. Ostateczny termin dokonania wydatków określonych w § 1 oraz plan finansowy ich realizacji 
ustala się zgodnie z  załącznikiem  do niniejszej uchwały.    

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Świebodzice. 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projekt złożony  przez Burmistrza Miasta



Załącznik do Uchwały nr  
……….….../2020

Rady Miejskiej w 

Świebodzicach z dnia 

……grudnia 2020 r.

Plan finansowy wydatków, które nie wygasają z upływem 2020 roku

WYDATKI  MAJĄTKOWE

Dział 600            -                        Transport i łączność                            18.450,00 zł

Rozdział  60095  -                        Pozostała działalność                            18.450,00 zł

§ 6050                 -                        Wydatki inwestycyjne jednostek

budżetowych                                          18.450,00 zł

Zadanie: Budowa lotniska sportowo- Dyspozycyjnego w Świebodzicach-

Przyłącze elektroenergetyczna- dokumentacja projektowa

kwota:          18.450,00 zł

Dział 900              -                    Gospodarka komunalna i ochrona Środowiska                                               

119.000,00 zł

Rozdział 90001    -          Gospodarka ściekowa i ochrona wód      119.000,00 zł

§ 6050                  -                      Wydatki inwestycyjne jednostek

budżetowych                                          119.000,00 zł

Zadanie: Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie Gminy Świebodzice-

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. 3 Maja w Świebodzicach

kwota:          119.000,00 zł

Łącznie plan finansowy wydatków, które nie wygasają z upływem 2020 roku wynosi

137.450,00 zł.

Ostateczny termin dokonania powyższych wydatków określa się na dzień 30 czerwca 2021

roku.



UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 263 ustawy o finansach publicznych, organ stanowiący może ustalić w drodze
uchwały, wykaz wydatków niewygasających oraz określić ostateczny termin dokonania
każdego wydatku. Szczegółowy wykaz wydatków przedstawia załącznik do niniejszej
uchwały. Podjęcie stosownej uchwały uznaje się za uzasadnione.




