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Poz. 94
UCHWAŁA NR XLVIII/439/2017
RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE
z dnia 21 grudnia 2017 r.

w sprawie wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.1)) oraz art. 263 ust 2 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1 Ustala się wykaz planowanych wydatków budżetu gminy, które nie wygasają z upływem roku
2017 i ostateczne terminy ich wykonania zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się plan finansowy wydatków, o których mowa w ust.1 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej
uchwały.
§ 2. Kwoty wydatków, o których mowa w § 1 nie wydatkowane w przewidzianym terminie podlegają
przekazaniu na dochody budżetu gminy.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Danuta Trzaskowska

1) Zmiana

tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2017 poz.2232

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
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ZAŁĄCZNIK do
UCHWAŁY Nr XLVIII/439/2017
RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE
z dnia 21 grudnia 2017 r.
Plan finansowy
wydatków budżetu gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017

Klasyfikacja budżetowa
Dział Rozdz. Paragraf

400

801

40002

80101

6050

6050

900

90001

6050

900

90001

6050

900

90015

6050

Treść zadania majątkowego
Opracowanie dokumentacji projektowo
kosztorysowej budowy sieci
wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej
w drodze gminnej (dz.nr84 obr.34) w
Karczewie – w kierunku posesji
Częstochowska 45b
Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej, wykonanie instalacji
wewnętrznej oraz budowa szczelnego
zbiornika na nieczystości ciekłe wraz z
niezbędnymi instalacjami przy Zespole
Szkolno - Przedszkolnym w Otwocku
Wielkim
Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej kompleksowej
przebudowy pompowni ścieków
sanitarnych zlokalizowanych przy ul.
Otwockiej w Karczewie
Opracowanie dokumentacji projektowo
kosztorysowej budowy sieci
wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej
w drodze gminnej (dz.nr84 obr.34) w
Karczewie – w kierunku posesji
Częstochowska 45b

Kwota w złotych

Termin
realizacji

7.000,00 30.06.2018

118.315,00 30.06.2018

91.600,00 30.06.2018

8.000,00 30.06.2018

Wykonanie doświetleń przejść dla
pieszych przy drogach powiatowych
22.403,41 30.06.2018
RAZEM

247.318,41
Przewodnicząca Rady
Danuta Trzaskowska

