
Uchwala Nr X V I I I / ̂ g /2016 

Rady Gminy Radzanow 

z dnia 30 listopada 2016r. 

• 

w sprawie ustalenia wykazu wydatkow, ktore nie wygasaj^ z uplywem roku 

budzetowego 2016r. 
Na podstawie art. 263 ust. 2,3,4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o 

finansach publicznych (Dz. U. z 2016r., poz. 1870) Rada Gminy Radzandw 
uchwala, co nast^puje: 

§1 

Ustala si? wykaz wydatkow zamieszczonych w budzecie roku 2016, ktore nie 
wygasaj^ z uplywem roku oraz ich wysokosc i ostateczny termin realizacji w 
brzmieniu zai^cznika Nr 1. 

§ 2 

Ustala si? plan fmansowy wydatkow, o ktorych mowa w § 1 niniejszej uchwaiy 
w brzmieniu zai^cznika Nr 2. 

Wykonanie uchwaiy powierza si? Wojtowi Gminy. 

§ 4 

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj?cia i wymaga ogloszenia. 

Praewodmak^cy R^dy Grainy 

K.oman%!osiorek 



Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 263 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach pubHcznych 
organ stanowi^cy jednostki samorz^du terytorialnego ustala wykaz wydatkow 
niewygasajacych z uplywem roku budzetowego oraz okresla ostateczny termin dokonania 
wydatkow uj^tych w tym wykazie. 

Zgodnie z art. 263 ust. 5 ww. ustawy, l^cznie z wykazem wydatkow, ktore nie 
wygasaJ4 z uplywem roku budzetowego, organ stanowiqcy ustala plan finansowy tych 
wydatkow w podziale na dzialy i rozdzialy wydatkow, z wyodr^bnieniem wydatkow 
maj^tkowych. Srodki finansowe na wydatki uj^te w wykazie h^dq gromadzone na 
wyodrebnionym subkoncie podstawowego rachunku bankowego jednostki samorz^du 
terytorialnego - art. 263 ust. 6 cyt. ustawy. 

W budzecie Gminy Radzanow na 2016r. zaplanowano: 
Dzial 700 Gospodarka mieszkaniowa, Rozdzial 70005 Gospodarka gruntami i 
nieruchomosciami- Studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego 
gminy Radzanow na podstawie Uchwaiy nr XlI/79/2016 z 14 marca 2016r. Rady Gminy 
Radzanow. 

Calosc zadania planowano w ramach budzetu na 2016r. w listopadzie br., jednak ze 
wzgl^du na I I etap odbioru tj. po zatwierdzeniu przez Wydzial Prawny, termin realizacji 
zadania przesuni^to na maj 2017r., zaplata w wysokosci 50% zadania. 
Bior^c powyzsze pod uwag?, podj^cie uchwaiy jest zasadne. 



Zal^cznik nr 1 
Do uchwaiy Nr X V I I I /2016 

Rady Gminy Radzanow 
z dnia 30 listopada 2016r. 

Wykaz wydatkow niewygasajacych z uplywem roku 2016. 

Lp 
Rodzaj wydatku (nazwa 

zadania) Kwota (zl) 
Ostateczny termin 

wykonania 

1. Studium uwarunkowan i 
kierunkow zagospodarowania 
przestrzennego gminy Radzanow 
na podstawie Uchwaiy nr 
XII/79/2016 z 14 marca 2016r. 
Rady Gminy Radzanow. 

19.944,00 30.06.2017 



Zal^cznik nr 2 
Do uchwaiy Nr X V I I I /2016 

Rady Gminy Radzanow 
zdnia 30 listopada 2016r. 

Plan finansowy wydatkow niewygasajacych z uplywem roku 2016. 

Dzial Rozdziat paragraf Tytul wydatld 
maj^tkowe 

wydatld 
biez^ce 

Dzial paragraf wydatld 
maj^tkowe 

wydatld 
biez^ce 

700 
Gospodarka mieszkaniowa 19.944zl 

70005 Gospodarka gruntami i 
nieruchomosciami 

19.944zl 

4300 Zakup using pozostaiych 19.944zi 

Przewod lozac y Rady Gminy 

ivKosiorek 


