
U c h w a ł a  Nr  IV/21/2006
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.

z dnia 28  grudnia 2006 roku

w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku 
budżetowego 2006 

      Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o 
samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 z późn.zm./ w związku z 
art. 191 ust.2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych / Dz. 
U. Nr 249, poz. 2104 z późn.zm./ Rada Miejska w Książu Wlkp. uchwala, co 
następuje

   § 1. Ustala się wykaz wydatków ujętych w budżecie gminy Książ Wlkp. 
niewygasających z upływem roku budżetowego 2006 zgodnie z załącznikiem Nr 1 
do uchwały.

      § 2. 1. Ostateczny termin dokonania wydatków o których mowa w § 1 ustala się 
na dzień 30 września 2007 roku.
            2. Środki finansowe niewykorzystane w określonym terminie podlegają 
przekazaniu na dochody budżetu gminy.

    § 3. Plan finansowy wydatków o których mowa w § 1  w podziale na działy i 
rozdziały klasyfikacji wydatków, z wyodrębnieniem wydatków majątkowych 
określony jest w załączniku Nr 2 do uchwały.      

       § 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Książa Wlkp.
       § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                  Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                              w Książu Wlkp.
                                                                                       /-/ Paweł  Walkowiak



                                                            Załącznik Nr 1
                    do Uchwały Nr IV/21/2006

                             Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
                      z dnia 28 grudnia 2006 roku

                                                         

WYKAZ WYDATKÓW NIEWYGASAJĄCYCH

L p. Dział Rozdział § Treść KWOTA zł
Ostateczny 

termin 
realizacji

1. 010 01010 6050 Wodociągowanie wsi na terenie 
gminy Książ Wlkp. 299.410,00 30.09.2007

2. 400 40003 6050
Plan zaopatrzenia w energię 

elektryczną i gaz gminę Książ 
Wlkp.

22.000,00 30.09.2007

3. 600 60016 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20.000,00 30.09.2007

4. 600 60016 4270 Zakup usług remontowych 24.000,00
30.09.2007

5. 710 71004 4300 Plany zagospodarowania 
przestrzennego 32.933,00 30.09.2007

                                                                                  Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                              w Książu Wlkp.
                                                                                       /-/ Paweł  Walkowiak



                                                                  Załącznik Nr 2
                               do Uchwały Nr IV/21 /2006

                                     Rady Miejskiej w Książu Wlkp.

                       z dnia 28 grudnia 2006 roku

PLAN  FINANSOWY WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH  ZADAŃ 
NIEWYGASAJĄCYCH Z UPŁYWEM ROKU 2006

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Wydatki majątkowe  § 6050 -  299.410 zł

Wodociągowanie wsi na terenie gminy Książ Wlkp.- 299.410 zł

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w  energię elektryczną , gaz i wodę

Rozdział 40003 – Dostarczanie energii elektrycznej

Wydatki majątkowe § 6050 – 22.000 zł

Usługi projektowe – 22.000 zł

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Wydatki bieżące § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 20.000 zł

Zakup kostki brukowej – 20.000 zł

Wydatki bieżące § 4270 Zakup usług remontowych – 24.000 zł

Remont drogi i chodnika – 24.000 zł

                                        

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki bieżące § 4300 –  32.933 zł

Usługi projektowe – 32.933 zł

                                                                                  Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                              w Książu Wlkp.
                                                                                       /-/ Paweł  Walkowiak



Uzasadnienie 
   do Uchwały Nr IV/21 /2006

Rady Miejskiej w Książu Wlkp.

z dnia 28 grudnia 2006 roku

   Zgodnie z art. 191 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych /Dz. U. 
Nr  249, poz. 2104 ze zm/ podjęcie uchwały o wydatkach, planowane niezrealizowane 
kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego, należy do wyłącznej kompetencji Rady 
Gminy.

  Uchwałę podejmuje się w związku z:

1. Wodociągowaniem  wsi na terenie gminy Książ Wlkp., gdzie zadanie nie zostanie 
zakończone z uwagi na warunki pogodowe.

2. Plan zaopatrzenia w energię elektryczną i gaz dla Gminy Książ Wlkp. nie zostanie 
zakończony w 2006 roku ze względu na złożoność problematyki i tym samym 
zostanie  wydłuży czas jej przygotowania.

3. Plany zagospodarowania przestrzennego z uwagi na procedury ich opracowania tj. 
konieczność wyłożenia do wglądu, wniesienia uwag oraz dokonania uzgodnień, nie 
można zakończyć w 2006 roku.

4. Hurtownie oraz zakłady produkujące kostkę betonową przeznaczoną 

do remontu chodników, w miesiącu grudniu nie dysponowały materiałami w 
żądanej ilości.

5. Remont drogi i chodnika w Chrząstowie został  przesunięty w czasie z uwagi 

na wykonanie przez wykonawcę robót dodatkowych przy realizacji zadań 
drogowych w m. Sroczewo, Radoszkowo -  wycinka drzew i usuwanie korzeni.

                                                                                                 Burmistrz

                                                                                    /-/ mgr inż. Leszek Dudziak


