UCHWAŁA NR XXV/205/12
RADY GMINY ŚWIESZYNO
z dnia 28 grudnia 2012 r.
w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego,
ustalenia planu finansowego tych wydatków oraz określenia ostatecznego terminu
dokonania każdego wydatku ujętego w wykazie
Na podstawie art. 263 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr
157, poz. 1240 i 1241; z 2010 Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz.
1020, Nr 238 poz.1578, Nr 257, poz.1726; z 2011 r. Nr 185, poz.1092, Nr 201, poz. 1183,Nr
234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012 oraz
ostateczne terminy ich dokonania zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
§ 2. Ustala się plan finansowy wydatków, o których mowa w § 1, wg jednostki realizującej
zadanie z podziałem na dział i rozdział klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków
majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świeszyno z obowiązkiem złożenia
sprawozdania z jej wykonania łącznie z informacją o wykonaniu budżetu za I półrocze 2013
roku.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń
Urzędu Gminy Świeszyno, stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy
Świeszyno.

Przewodniczący Rady
Gminy Świeszyno
Cezary Czenko

Id: D9808E1E-2961-4641-AD81-305BAAC786F0. Podpisany
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/205/12
Rady Gminy Świeszyno
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Lp.

Nazwa zadania/wydatku
Zabezpieczenie środków na
realizację prac planistycznych
wynikających z podpisanych w 2012
roku umów
Budowa świetlicy wiejskiej wraz
z wewnętrzną instalacją gazową,
zewnętrzną instalacją wodociągową,
zewnętrzną instalacją kanalizacji
sanitarnej oraz zewnętrzną
instalacją energetyczną zalicznikową
oraz parkingiem w miejscowości
Konikowo
Budowa kompleksu boisk
sportowych w ramach programu „
Moje boisko Orlik 2012”

Id: D9808E1E-2961-4641-AD81-305BAAC786F0. Podpisany

Ostateczny termin
realizacji wydatku

Kwota wydatku

28.06.2013 r.

17.527,50 zł

28.06.2013 r.

437.722,54 zł

28.06.2013 r.

535.771,46 zł
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/205/12
Rady Gminy Świeszyno
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Plan finansowy wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012

Lp.

Nazwa zadania/wydatku

Dział
klasyfikacji
budżetowej

1.

Zabezpieczenie środków na realizację prac
planistycznych wynikających z podpisanych w 2012
roku umów

710

71004

2.

Budowa świetlicy wiejskiej wraz z wewnętrzną
instalacją
gazową,
zewnętrzną
instalacją
wodociągową, zewnętrzną instalacją kanalizacji
sanitarnej oraz zewnętrzną instalacją energetyczną
zalicznikową oraz parkingiem w miejscowości
Konikowo

921

3.

Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach
programu „ Moje boisko Orlik 2012”

926

Id: D9808E1E-2961-4641-AD81-305BAAC786F0. Podpisany

Rodzaj wydatku

Rozdział
klasyfikacji
budżetowej

Kwota wydatku

bieżące

majątkowe

17 527,50

17 527,50

-

92109

437 722,54

-

437 722,54

92601

535 771,46

535 771,46
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