Uchwała Nr .......................
Rady Miejskiej w Głogówku
z dnia
grudnia 2016 r.

PROJEKT

w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego
2016r.
Na podstawie art. 263 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016r. poz. 1870,
poz. 1984 ) Rada Miejska w Głogówku uchwala , co następuje:

§1
1. Ustala się wykaz następujących wydatków, które nie wygasają z końcem roku
budżetowego 2016r. w łącznej kwocie 83.910,00 zł , w tym:
600 Transport i łączność
60016 Drogi publiczne gminne
wydatki majątkowe
Budowa chodnika przy Biedronce (schody)
750 Administracja publiczna
75095 Pozostała działalność
wydatki bieżące
Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
90002 Gospodarka odpadami
wydatki majątkowe
Budowa PSZOK-a w Racławicach Śląskich (dokumentacja)

35.000,00

20.910,00

28.000,00

2. Ustala się ostateczny termin wydatkowania kwot określonych w pkt 1 na dzień
30 czerwca 2017r.
3. Środki finansowe podlegają przekazaniu na wyodrębniony rachunek bankowy
w Banku Spółdzielczym w Głogówku.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głogówka.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
W GŁOGÓWKU
Mieczysław Hołówko

Uzasadnienie
Na podstawie art. 263 ustawy o finansach publicznych, organ stanowiący jednostki
samorządu terytorialnego może ustalić w drodze uchwały wykaz wydatków, które nie
wygasają z upływem roku budżetowego oraz określić ostateczny termin dokonania wydatku
w kolejnym roku budżetowym (maksymalnie do 30 czerwca roku następnego).
Na zadania wymienione w uchwale zostały podpisane umowy z terminem realizacji do 31
grudnia 2016 roku. Ze względu na różne okoliczności jak:
- niedogodne warunki atmosferyczne , w przypadku budowy schodów przy Biedronce,
- przesunięcie terminu wykonania aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji związane
jest z koniecznością skoordynowania wszystkich działań rewitalizacyjnych , uzyskanie
niezbędnych uzgodnień z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska oraz Państwowym
Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym,
- wykonanie dokumentacji budowy PSZOK-a , również wynika z procedury uzyskania
niezbędnych uzgodnień : decyzji celu publicznego, opinii Sanepidu i Regionalnej Dyrekcji
Ochrony Środowiska w Opolu.
Środki finansowe zostaną przekazane na wyodrębniony rachunek bankowy w Banku
Spółdzielczym w Głogówku po podjęciu uchwały.

