UCHWAŁA NR L/231/2017
RADY GMINY NIEBORÓW
z dnia 28 grudnia 2017 r.
w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017 oraz
ustalenia planu finansowego tych wydatków
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r.,
poz. 1875, 2232) i art. 263 ust. 2,3 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U.
z 2017 r., poz. 2077), uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się wykaz wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Nieborów na 2017 rok , które
nie wygasają z upływem 2017 roku oraz określa ostateczny termin ich dokonania zgodnie z załącznikiem 1 do
niniejszej Uchwały.
§ 2. Ustala się plan finansowy wydatków niewygasających z upływem 2017 roku zgodnie z załącznikiem
nr 2 do niniejszej Uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nieborów.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 1 stycznia 2018 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Tadeusz Kozioł
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Załącznik nr1 do Uchwały Nr L/231/2017
Rady Gminy Nieborów z dnia 28 grudnia 2017 r.
Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem 2017 roku oraz ostateczny termin ich dokonania
Lp.
1

Zadanie
Budowa kablowej linii elektroenergetycznej
w Mysłakowie, ul. Strażacka
Razem
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Kwota
55 500,00

Ostateczny termin
dokonania wydatku
30.06.2018 r.

55 500,00
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr L/231/2017
Rady Gminy Nieborów z dnia 28 grudnia 2017 r.
Plan finansowy wydatków niewygasających z upływem 2017 roku
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Treść
Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska
Oświetlenie ulic, placów i dróg
Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych

RAZEM
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Plan

W tym
wydatki
majątkowe

55 500,00

55 500,00

55 500,00
55 500,00

55 500,00
55 500,00

55 500,00

55 500,00
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UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 263 ust. 2,3 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017
r., poz. 2077) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może ustalić w drodze uchwały wykaz
wydatków niewygasających.
Zgodnie z informacją wieloosobowego stanowiska ds. gospodarki komunalnej i inwestycji zdanie
inwestycyjne. Budowa kablowej linii elektroenergetycznej w Mysłakowie, ul. Strażacka nie zostanie
zrealizowane do końca 2017 roku. W związku z tym wnioskuje się o uznanie zaplanowanych w 2017 roku
wydatków na powyższe przedsięwzięcie jako wydatki niewygasające. Wniosek motywuje się wydłużony
procesem uzgodnień co do przebiegu linii energetycznej oraz uzyskiwania zgód mieszkańców .
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