
   
 

        
UCHWAŁA Nr XIV/104 /2011 
  RADY GMINY KRZYKOSY 
   z dnia 28 grudnia 2011 roku 
 

 
w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku 
budżetowego 2011 
 
  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(Dz. U.  z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 263 ust. 2, 3, 4,5, 6,7  ustawy z dnia 

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240) Rada Gminy 

Krzykosy uchwala, co następuje: 

 
§ 1. Ustala się wykaz wydatków na łączną kwotę  110.696,31 zł, które nie wygasają      

z upływem roku budżetowego 2011, określając poszczególne kwoty, ostateczny termin 

dokonania tych wydatków oraz plan finansowy, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej 

uchwały. 

 
§ 2. Środki finansowane na wydatki, o których mowa w załączniku Nr 1, podlegają 

przekazaniu na wyodrębnione subkonto rachunku bankowego budżetu Gminy Krzykosy. 

 
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
 
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
      Przewodniczący Rady Gminy 
        (-) Wiesław Zając 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



   
 

 
Uzasadnienie do uchwały Nr XIV/104/2011 

Rady Gminy Krzykosy 
z dnia 28 grudnia 2010 roku 

 
 
 
 Zgodnie z art. 263 ust. 2-7 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 

157, poz. 1240.) organ stanowiący w formie uchwały może ustalić wykaz wydatków, które 

nie wygasają z upływem roku budżetowego. Należy jednak określić ostateczny termin 

dokonania każdego wydatku ujętego w tym wykazie  w następnym roku budżetowym oraz 

ustalić plan finansowy w/w wydatków z wyodrębnieniem spośród nich wydatków 

majątkowych. Uwzględniając fakt, iż zakończone jest postępowanie przetargowe i podpisana 

umowa z wykonawcą, a zaawansowanie prac nie pozwala na zakończenie inwestycji, należy 

uznać za konieczne podjęcie uchwały. 

 

 

 

       Wójt 

 

      (-) inż. Andrzej Janicki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dział Rozdział Paragraf
1 2 3 4 5 6

010 Rolnictwo i łowiectwo -                 110 696,31    

01010
Infrastruktura wodoci ągowa i 
sanitacyjna wsi -                      110 696,31         

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 20 699,31           

Budowa kanalizacji sanitarnej  w 
miejscowości Sulęcinek etap 
III(podeatp III) 30.04.2012

6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 67 497,75           

Budowa kanalizacji sanitarnej  w 
miejscowości Sulęcinek etap 
III(podeatp III) 30.04.2012

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 22 499,25           

Budowa kanalizacji sanitarnej  w 
miejscowości Sulęcinek etap 
III(podeatp III) 30.04.2012

RAZEM -                      110 696,31    

Przewodniczący Rady Gminy
(-) Wiesław Zając

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/104/2011  
Rady Gminy Krzykosy dnia 28 grudnia 2011r.

Klasyfikacja bud żetowa

Nazwa działu, rozdziału, 
paragrafu Zadanie

Ostateczny 
termin 

realizacji
Wydatki 

majątkowe
Wydatki      
bieżące
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