UCHWAŁA NR IX/81/11
RADY MIEJSKIEJ w Kowalewie Pomorskim
z dnia 30 grudnia 2011 r.
w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku
budżetowego.

Na podstawie art. 263 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240; Dz. U. z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz.
620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726) uchwala
się, co następuje:
§ 1. Ustala się wykaz wydatków budżetowych które nie wygasają z upływem roku
budżetowego 2011
w
łącznej
kwocie
222.918,07
zł.
Słownie:dwieściedwadzieściadwatysiące
dziewięćsetosiemnaściezł
gr
07/100
dotyczące następujących zadań inwestycyjnych:
1) „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta i gminy” w kwocie 14.254,47 zł,
2) „Budowa obiektów sportowo rekreacyjnych w Kowalewie Pomorskim” w kwocie
60.663,60 zł,
3) „ Budowa krytej pływalni w Kowalewie Pomorskim” w kwocie 148.000,00 zł
§ 2. Ustala się plan finansowy wydatków, które nie wygasają z dniem 31.12.2011 r
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3 Ostateczny termin dokonania wydatków ustala się na 30.06.2012 r.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
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Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.
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UZASADNIENIE
do Uchwały Nr IX./81/11
Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.
z dnia 30 grudnia 2011 r.

Podjęcie niniejszej uchwały pozwoli na zakończenie realizacji zadań, rozpoczętych w roku
2011.
Wydatki określone w § 1, pkt 1 :Zabezpieczone środki finansowe zgodnie z zawartą umową
stanowią II ratę zobowiązania gminy za sporządzenie dokumentacji projektowej, płatnej po
uzyskaniu pozwolenia na budowę. Uzyskanie pozwolenia na budowę przewiduje się w roku
2012.
Wydatki określone w § 1, pkt 2: Wydatki dotyczą wykonania monitoringu. Umowa o
udzielnie zamówienia publicznego zawarta została w dniu 6 grudnia 2011 r. z terminem
wykonania 30-dniowym, po czym nastąpi płatność.
Wydatki określone w § 1, pkt 3: Dokumentacja projektowa została przekazana. Złożony
został wniosek o uzyskanie pozwolenia na budowę. Ustalona należność będzie podlegała
zapłacie po sprawdzeniu poprawności i kompletności opracowania.
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