UCHWAŁA NR XV/107/2015
Rady Miejskiej w Prabutach
z dnia 30 grudnia 2015 roku
w sprawie wydatków budżetu Miasta i Gminy Prabuty, które nie wygasają z
upływem roku budżetowego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym ( tekst jednolity - Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zmianami) oraz art.
263 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157,
poz. 1240 z późniejszymi zmianami )
Rada Miejska w Prabutach uchwala, co następuje :
§1
1.Ustala się wykaz wydatków budżetu Miasta i Gminy Prabuty , które w 2015 roku

nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 63.286,- zł, zgodnie z
załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Ustala się ostateczne terminy dokonania wydatków , o których mowa w pkt. 1.
§2
Ustala się plan finansowy wydatków, które nie wygasają z upływem roku
budżetowego w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji wydatków, zgodnie z
załącznikiem Nr 2 do uchwały.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Prabuty.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Prabutach

Piotr Andrzej Janiewicz

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej w Prabutach
Nr XV/107 /2015 z dnia 30 grudnia 2015 r.

WYKAZ PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY
PRABUTY, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU
BUDŻETOWEGO

Klasyfikacja Wyszczególnienie
budżetowa

Kwota zł

Termin
realizacji

Rolnictwo i łowiectwo
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
1. „Budowa wodociągu na odcinku PrabutyGrażymowo” – opracowanie dokumentacji
projektowo-wykonawczej.
2. „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z
przyłączami na odcinku Prabuty-Stańkowo „ –
opracowanie
dokumentacji
projektowowykonawczej.

37.515,- zł 31.03.2016 r.

600
60016
6050

Transport i łączność
Drogi publiczne gminne
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
1. „ Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach :
Chopina, Wyszyńskiego, Dąbrowskiego, Patyry,
Kiepury w Prabutach „ – opracowanie
dokumentacji projektowo-wykonawczej

9.963,- zł 31.03.2016 r.

754

Bezpieczeństwo
publiczne
i
ochrona
przeciwpożarowa
Ochotnicze straże pożarne
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
1. „ Rozbudowa obiektu straży pożarnej w
zakresie dobudowy garażu do elewacji bocznej
istniejącego budynku w m. Kołodzieje gm.
Prabuty”
–
opracowanie
dokumentacji
projektowo-wykonawczej

4.998,- zł 31.03.2016 r.

Gospodarka
komunalna
i
ochrona
środowiska
Oświetlenie ulic, placów i dróg
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
1. „ Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy
Wojska Polskiego w Prabutach „ – opracowanie
dokumentacji projektowo-wykonawczej

10.810,- zł 31.03.2016 r.

010
01010
6050

75412
6050

900
90015
6050

15.990,- zł

21.525,- zł

3.075,- zł

90095
4300

Pozostała działalność
- zakup usług pozostałych
1. „ Wykonanie wzmocnień na poziomie
posadowienia budynku przy ulicy Jagotty 2 w
Prabutach „ – opracowanie dokumentacji
projektowo-wykonawczej.
Razem :

7.735,- zł

63.286,- zł

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej w Prabutach
Nr XV107 /2015 z dnia 30 grudnia 2015 r.
PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY
PRABUTY, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU
BUDŻETOWEGO
Klasyfikacja
budżetowa

Wyszczególnienie

010
01010
6050

Rolnictwo i łowiectwo
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
Wydatki majątkowe

600
60016
6050

Transport i łączność
Drogi publiczne gminne
Wydatki majątkowe

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
Ochotnicze straże pożarne
Wydatki majątkowe

75412
6050
900
90015
6050
90095
4300

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Oświetlenie ulic, placów i dróg
Wydatki majątkowe

Plan
37.515,00
37..515,37.515,9.963,9.963,9.963,4.998,00
4.998,4.998,10.810,00
3.075,3.075,-

Pozostała działalność
Wydatki bieżące

7.735,7.735,-

Ogółem :
w tym :
- wydatki bieżące
- wydatki majątkowe

63.286,00
7.735,00
55.551,00

Uzasadnienie
Na podstawie art. 263 ustawy o finansach publicznych organ stanowiący może ustalić wykaz
wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz określić ostateczne terminy
dokonania wydatku ujętego w wykazie ( zał. Nr 1).
Wydatki ujęte w wykazie zostały ujęte zgodnie z zawartymi umowami.
Łącznie z wykazem wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego organ stanowiący
ustala plan finansowy tych wydatków ( zał. Nr 2).

