UCHWAŁA NR XXVIII / 169 / 2016
Rady Miejskiej w Prabutach
z dnia 28 grudnia 2016 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 2016 r. poz. 446 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 2016 roku

nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 64.547,44 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 Nr XXVIII / 169 / 2016
Rady Miejskiej w Prabutach
z dnia 28 grudnia 2016 r.

WYKAZ PLANOWANYCH 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 inwestycyjne jednostek budżetowych
1.
„Kanalizacja
Prabuty-Stańkowo”
–
opracowanie dokumentacji projektowej.

600
60016
6050

Transport i łączność
Drogi publiczne gminne
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
1. „ Chodnik ul. Polna „ – roboty budowlane
2. „ Chodnik ul. Polna „ - nadzór

Kwota zł

Termin
realizacji

21.525,- zł 30.06.2017 r.

21.525,- zł

11.635,44 zł 30.06.2017 r.

11.435,44 zł
200,- zł

630
63095
6050

Turystyka
Pozostała działalność
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
1. „ Park ul. Kasztanowa” – opracowanie
dokumentacji

1.353,- zł 30.06.2017 r.

750
75023
6060

Administracja publiczna
Urzędy gmin
- wydatki na zakupy inwestycyjne
1. Zakup, dostawa i wdrożenie oprogramowania
do obsługi ewidencji księgowości i egzekucji
podatków i opłat oraz zwrotu podatku
akcyzowego dla producentów rolnych”

29.050,- zł 30.06.2017 r.

900

Gospodarka
komunalna
i
ochrona
środowiska
Pozostała działalność
- zakup usług pozostałych
1. „ Rozbiórka budynku ul. Krótka „ –
opracowanie dokumentacji projektowej

984,- zł 30.06.2016 r.

90095
4300

Razem :

64.547,44 zł

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVIII / 169 / 2016
Rady Miejskiej w Prabutach
z dnia 28 grudnia 2016 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

630
63095
6050

Turystyka
Pozostała działalność
Wydatki majątkowe

750
75023
6060

Administracja publiczna
Urzędy gmin
Wydatki majątkowe

900
90095
4300

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Pozostała działalność
Wydatki bieżące
Ogółem :
w tym :
- wydatki bieżące
- wydatki majątkowe

Plan
21.525,21.525,21.525,11.635,44
11.635,44
11.635,44
1.353,1.353,1.353,29.050,29.050,29.050,984,984,984,64.547,44
984,00
63.590,44

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).

