
Uchwała Nr XII /80/2015
Rady Miejskiej w Stopnicy
z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku
budżetowego 2015 oraz określenia ostatecznego terminu dokonania tych wydatków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U.
z 2015 r. poz.1515) oraz art. 263 ust. 2,3,4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.885 ze zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

Si

l. Ustala się wykaz wydatków budżetu gminy, które nie wygasają z upływem roku
budżetowego 2015 oraz określa się ostateczny termin dokonania tych wydatków zgodnie z
zalącznikiem Nr l do niniejszej uchwaly.

2. Ustala się plan finansowy wydatków budżetu gminy, które nie wygasają z upływem roku
2015 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwaly.

Wykonanie uchwaly powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Załącznik Nr l
do Uchwały Nr XII/80 /2015
Rady Miejskiej w Stopnicy
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Wykaz wydatków budżetu gminy, które nie wygasają z upływem roku
budżetowego 20 15

L.p Zadanie Klasyfikacja Kwota Ostateczny
w zł termin

dokonania
wydatku

Dział Rozdział ~

l. "Opracowanie projektu na 010 01010 6050 26568,00 30.04.2016
przebudowę sieci wodociągowej
z przyłączami w msc Suchowola
i Szklanów"

2. "Opracowanie projektu na 010 01010 6050 27785,70 30.04.2016
przebudowę sieci wodociągowej
z przyłączami w msc Strzalków"

, "Opracowanie projektu i 010 01010 6050 135300,00 30.06.2016j.

budowa kanalizacji sanitarnej
dla miejscowości: Kuchary,
Strzałków i Szczytniki"

4. " Remont i przebudowa sieci 010 01010 6050 14452,50 31.01.2016
wodociągowej wraz z
przyłączami w Kątach Nowych"

5. "Wykonanie projektu 400 40095 6050 266912,69 31.01.2016
budowlanego i budowa budynku
magazynowego na sprzęt w
Stopnicy"

6. Instalacja systemów energii 900 90005 4306 3000.00 30.03.2016
odnawialnej na budynkach 6056 310000,00 30.03.2016
użyteczności publicznej oraz
domach prywatnych w gminach
powiatu buskiego i
pińczowskiego"
RAZEM: 78.• 018,89

PRZEWOD';'''':?ĄCA
RAD, fi ~J

Danuta z zepanik



Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr X1I/80/2015
Rady Miejskiej w Stopnicy
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Plan finansowy wydatków budżetu gminy, które nie wygasają z upływem roku
budżetowego 2015

L.p Dział Rozdział ~ Nazwa Plan Wydatki
majątkowe

l. 010 Rolnictwo i łowiectwo 204106,20 204 106,20
01010 Infrastruktura wodociqgowa i 204106,20 204106,20

sanitacyjna wsi
6050 204106,20 204 106,20

"Opracowanie projektu na 26568,00 26568,00
przebudowę sieci wodociągowej
z przyłączami w msc Suchowola
i Szklanów" 27 785,70 27785,70
"Opracowanie projektu na
przcbudowę sieci wodociągowej
z przyłączami w msc Strzałków"
"Opracowanie projektu i 135300,00 135300,00
budowa kanalizacji sanitarnej
dla miejscowości: Kuchary
,Strzalków i Szczytniki"
" Remont i przebudowa sieci 14452,50 14452,50
wodociągowej wraz z
przyłączami w Kątach Nowych"

2, 400 Wytwarzanic i zaopatrywanic 266912,69 266912,69
w energię elektlJ'czną, gaz i
wodę

40095 Pozostała działalność 266912,69 266912,69
6050 "Wykonanie projektu 266912,69 266912,69

budowlanego i budowa budynku
magazynowego na sprzęt w
Stopnicy"



3. 900 Gospodarka komunalna i 313 000,00 310 000,00
ochrona środowiska

90005 Oc!lrolla powietrza 313 000,00 310000,00
atmosJerycZllego i klimatu

4306 "Instalacja systemów energii 3000,00
odnawialnej na budynkach
użyteczności publicznej oraz
domach prywatnych w gminach
powiatu buskiego i
pińczowskiego"

6056 "Instalacja systemów energii 310000,00 310000,00
odnawialnej na budynkach
użyteczności publicznej oraz
domach prywatnych w gminach
powiatu buskiego i
pińczowskiego"

RAZEM: 784018,89 781 018,89



•

Uzasadnienie do Uchwały Nr XII/SD /2015 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 30 grudnia
2015 r.

Zgodnie z art. 263 ust. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych organ stanowiący jednostki
samorządu terytorialnego może ustalić wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku
budżetowego oraz określić ostateczny termin dokonania każdego wydatku ujętego w tym
wykazie w następnym roku budżetowym. Łącznie z w/w wykazem ustala także plan
finansowy tych wydatków.
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