
Uchwała nr XXXII/222/09 
Rady Miejskiej Wielichowa 

z dnia 28 grudnia 2009 

 
 

 

 

 

w sprawie: wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budŜetowego 2009  
 
 
         Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity z 2001r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art.191 ust. 2 i 3 ustawy 
z dnia 30 czerwca 2005. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami)  
Rada Miejska Wielichowa uchwala co następuje : 
 
    
 

§ 1 
 

1. Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budŜetowego 2009 
oraz określa ostateczny termin ich dokonania  
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. Ustala się plan finansowy wydatków, które nie wygasają z upływem roku 
budŜetowego 2009  
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 

 
 

§ 2 
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wielichowo. 

 
 
 

§ 3 
 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem jej podjęcia  
 
 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
 

Stanisław Marciniak 
 
 
 
 
 
 
 



    

 
 
 

 
Załącznik nr 1 
do Uchwały nr XXXII/222/09 
Rady Miejskiej Wielichowa 
z dnia 28.12.2009r. 

                                                                                                                             
 

 
 

Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budŜetowego 2009 
 
 

1. Przebudowa ul. Lipowej w Wielichowie na odcinku od ul. Rakoniewickiej do ul. 
Łąkowej – opracowanie dokumentacji projektowej  
wartość wydatku: 30.000 zł  do dnia 31 marca 2010 r.  

2. Sporządzenia projektu  zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Wielichowo oraz projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenu połoŜonego w miejscowości 
Wielichowo-Wieś, obejmującego działkę o nr geodezyjnym 719 oraz część działek 
699 i 791 (drogi) 
wartość wydatku : 33.916 zł  do dnia 31 marca 2010 r. 

 



    

 
Załącznik nr 2 
do Uchwały nr XXXII/222/09 
Rady Miejskiej Wielichowa 
z dnia 28.12.2009r. 

 
 

 
Plan finansowy wydatków, które nie wygasają z upływem roku budŜetowego 

2009 
 

Dział Rozdział § Treść Wydatki 

600     Transport i łączność 30 000 

  60016   Drogi publiczne gminne 30 000 

    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych 30 000 

710     Działalność usługowa 33 916 

  71004   Plany zagospodarowania przestrzennego 33 916 

    4300 Zakup usług pozostałych 33 916 

      Razem 63 916 

 
 



    

Uzasadnienie 
 
 
do Uchwały nr XXXII/222/09 z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie wykazu wydatków, które 
nie wygasają z upływem roku budŜetowego 2009  
 

 
Zgodnie z art. 191 ust. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych organ stanowiący jednostki 
samorządu terytorialnego moŜe ustalić wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku 
budŜetowego oraz określić ostateczny termin dokonania kaŜdego wydatku ujętego w tym 
wykazie w następnym roku budŜetowym. Łącznie z wykazem wydatków, które nie wygasają 
z upływem roku budŜetowego, organ stanowiący ustala plan finansowy tych wydatków w 
podziale na działy i rozdziały klasyfikacji wydatków z wyodrębnieniem wydatków 
majątkowych.  

W budŜecie na 2009 rok zostały zaplanowane a nie zostaną zrealizowane do końca tego roku 
następujące zadania:  

1. Przebudowa ul. Lipowej w Wielichowie na odcinku od ul. Rakoniewickiej do ul. 
Łąkowej – opracowanie dokumentacji projektowej, 
wartość wydatku: 30.000 zł  z terminem realizacji do dnia 31 marca 2010 r.  

2. Sporządzenia projektu  zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Wielichowo oraz projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenu połoŜonego w miejscowości 
Wielichowo-Wieś, obejmującego działkę o nr geodezyjnym 719 oraz część działek 
699 i 791 (drogi) 
wartość wydatku : 33.916 zł z terminem realizacji do dnia 31 marca 2010 r. 

Zadania te zostaną zrealizowane w 2010, dlatego podjęcie uchwały w sprawie wykazu 
wydatków, które nie wygasają z upływem roku budŜetowego uznaje się za zasadne i celowe.  

 


