
Uchwala Nr XXVIII/276/12
Rady Miejskiej w Jgdrzejowie

z dnia28 grudnia 2012

w sprawie ustalenia wykazu wydatk6w niewygasajqcych z uplywem roku
bud2etowego 2012 , oraz okreSlenia ostatecznego terminu dokonania tych
wydatk6w.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca i990 roku
o samorz4dzie gminnym (Dz.U,z200l roku Nr 142 po2.1591 zp6im. zm.) oraz
art.263 tst.2,3,4 tstawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
( Dz..U. nr 157 poz.l240 z p62n. zm.) Rada Miejska w Jgdrzejowie uchwala co
nastEpuj e:

$  1 .
Ustala siE wykaz wydatk6w niewygasaj4cych z uptywem roku budzetowego 2012
oraz ostateczny termin dokonania tych wydatk6w zgodnie z zal4cznikiem Nr 1 do
niniej szej uchwaly.

$ 2
Wykonanie uchwaly powierza sig Burmistrzowi Miasta JEdrzejowa.

$ 3 .
Uchwala wchodzi w 2ycie z dniem podjEcia.

Przewodnicz4cy Rady Miejskiej

mgr Pawel Bl{szkiewicz
,41(Al'U\



Uzasadnienie

Zgodnie z art.263 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych
organ stanowi4cy jednostki samorzedu terytorialnego ustala wykaz wydatk6w
niewygasajqcych z uplywem roku bud2etowego oraz okre3ia ostateczny termin
dokonania wydatk6w ujptych w tym wykazie .
Zgodnie z aft.263 lust.5 ww. ustawy l4cznie z wykazem wydatk6w , kt6re

niewygasaj4 z uplywem roku budzetowego , organ stanowiqcy ustala plan
finansowy tych wydatk6w. w podzi ale na dzialy i rozdzialy z wyodrgbnieniem
wydatk6w majqtkowych. Srodki finansowe na wydatki ujEte w wykazie bqdq
gromadzone na wyodrpbnionym subkoncie rachunku bankowego jednostki
samorzedu ter).torialnego -afi .263 ust.6 ustawy.
Zadania s4 planowane w ramach bud2etu na 2012 rok. Jednak ze wzglgdu na
przedhiajEce sig procedury w sprawie zam6wienia publicznego w wyniku kt6rych
zostaly za'v'tarte umowy , tenniny zakohczenia realizaqi ww. zadari przesunigto na
2013 rok.
Bior4c powyZsze pod uwagg , podjEcie uchwaly jest zasadne.



ZalAcznik Nr 1
do uchwaly Nrxxvllll276ll2z dnia 28 grudnia 2012 r.

Rady Miejskiej w Jedrzejowie

Wykaz wydatk6w niewygasajacych z uplywem roku bud2etowego 2012

Dzial s Wyszczeg6lnienie Kwota

ustateczny
termin

wykonania
1 2 3 4 c 6

900 Gospodrka komunalna i ochrona srodowiska 490.527,00
90095 Pozostala dzialalnosi 490.527.00

6050Wvdatki inwestvcvine iednostek budzetowch 490.527 .00
Termodernizacja budynk6w uzytecznosci
publicznei w Jedrzeiowie 73.000,0030.06 2013
Remont budynk6w remiz Ochotniczej Strazy PoZarnej
w miejscowosciach LaskOw, tysak6w, Minch6w,
Skroniow i Zagaje celem dostosowania ich do potrzeb
funkcionowania swietlic wieiskich 417 .527 .0030.06.2013

490.527.00


