
UCHWAŁA NR IV/31/2018
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH

z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018.

Na podstawie art. 263 ust. 2-5 ustawy z  27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., 
poz. 2077  z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się wykaz wydatków budżetu Gminy Świebodzice, które nie wygasają
z upływem roku budżetowego 2018 w kwocie 329.279,01,- zł. Ostateczny termin ich
dokonania  oraz plan finansowy realizacji tych wydatków, zgodnie z  załącznikiem
do niniejszej uchwały.

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

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Zdzisław Pantal
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                                                                                                          Załącznik do Uchwały 

                                                                                                          nr  IV/31/2018 

                                                                                                          Rady Miejskiej w Świebodzicach 

                                                                                                          z dnia 28 grudnia 2018 roku. 

 

 

 

 

Plan finansowy wydatków, które nie wygasają z upływem 2018 roku. 

 

 

 

WYDATKI MAJĄTKOWE 

 

Dział 926              -                     Kultura fizyczna                               329.279,01,- zł 

 

Rozdział 92601    -                      Obiekty sportowe                                 329.279,01 zł                

§ 6050                  -                      Wydatki inwestycyjne jednostek 

                                                     budżetowych                                        329.279,01 zł 

 

 

 

Powyższe zadanie inwestycyjne jest związane z realizacją zamówienia publicznego 

dotyczącego zadania o nazwie – „Przebudowa wraz z rozbudową i wyposażeniem istniejącej 

kręgielni w Świebodzicach” na podstawie umowy ZP.272.8.2018 z 10 maja 2018 roku. W 

planie finansowym uwzględniono  nadzór inwestorski i autorski. 

Ostateczny termin dokonania powyższych wydatków określa się na dzień 30 czerwca 2019 

roku. 
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UZASADNIENIE

do Uchwały nr IV/31/2018 Rady Miejskiej w Świebodzicach

z dnia 28 grudnia 2018 roku.

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. Wskazane wydatki związane są z zadaniem inwestycyjnym dotyczącym

przebudowy wraz z rozbudową i wyposażeniem istniejącej kręgielni w Świebodzicach i

ostatecznym rozliczeniem zadania. W związku z powyższym , zasadnym staje się podjęcie

stosownej uchwały.
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