UCHWAŁA Nr XXVIII/188 /2008
RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP.

z dnia 30 grudnia 2008 roku
w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem
roku budżetowego 2008
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 2008 zgodnie z załącznikiem
Nr 1 do uchwały.
§ 2. 1. Ostateczny termin dokonania wydatków o których mowa w § 1 ustala
się na dzień 30 września 2009 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

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXVIII/188 /2008 Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 30 grudnia 2008 roku

Zgodnie z art. 191 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach
publicznych /Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm/ podjęcie uchwały niezrealizowanych
kwotach wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, należy do
wyłącznej kompetencji Rady Gminy.
Uchwałę podejmuje się w związku z nie wykonaniem prac do końca roku 2008
inwestycji, jak:
1. Budowa sieci wodociągowej w Chrząstowie 2. Plany zagospodarowania przestrzennego – nie zostały zakończone prace nad planami
w Konarzycach oraz Radoszkowie dotyczące obwodnicy Książa Wlkp.
3. Wykup gruntów pod wysypiskiem śmieci i pod drogi.
4. Dokumentacja dotycząca założenia nowych punktów oświetlenia ulicznego – prace
nad dokumentacją nie zostały zakończone w roku 2008.
5. Budowa kanalizacji ściekowej w Książu Wlkp. i części Radoszkowa
6. Budowa sieci kanalizacji deszczowej w Książu Wlkp.
7. Budowa boiska wraz z placem zabaw przy ul. 23 Stycznia w Książu Wlkp.
8. Dokumentacja – Rewitalizacja – przebudowa obszaru rynku w Książu Wlkp.
9. Budowa zatoki autobusowej wraz z placem manewrowym dla dowozów szkolnych
przy Szkole Podstawowej w Książu Wlkp.
10. Kompleksowa usługa oświetlenia miejsc publicznych, ulic, placów i dróg z terenu
miasta i gminy Książ Wlkp.

Burmistrz
/-/ Teofil Marciniak

