UCHWAŁA NR III/24/2018
RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE
z dnia 21 grudnia 2018 r.
w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r.
poz. 994 ze zm.) oraz art. 263 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017,
poz. 2077 ze zm. ) Rada Miejska uchwala:
§ 1. Ustala się wykaz wydatków oraz plan finansowy wydatków zamieszczonych w budżecie Miasta
i Gminy Pleszew na rok 2018, które nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz określa się ostateczny
termin dokonania wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 1.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik do uchwały Nr III/24/2018
Rady Miejskiej w Pleszewie
z dnia 21 grudnia 2018 r.
Wykaz i plan finansowy wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2018

Dz.

Rozdz.

§

600

60016

6050

600

60016

6050

900

90003

6050

Nazwa zadania
Budowa drogi ul. Sienkiewicza
w Kowalewie (dokumentacja)
Budowa drogi gminnej nr 628559P
w miejscowości Sowina (dokumentacja)
Zakup i montaż toalety publicznej na
terenie Parku Miejskiego przy ul.
Ogrodowej w Pleszewie
Razem
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Kwota w zł

Ostateczny termin
realizacji

25.000

30.06.2019

19.600

30.06.2019

158.519

30.06.2019

203.119
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UZASADNIENIE
do Uchwały Nr III/24/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 grudnia 2018 r.
Zgodnie z art. 263 ustawy o finansach publicznych organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego
może ustalić wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
Przesunięcie terminu realizacji zadań pn.:
- „Budowa drogi ul. Sienkiewicza w Kowalewie (dokumentacja)” oraz „Budowa drogi gminnej nr 628559P
w miejscowości Sowina (dokumentacja)” wynika z konieczności dodatkowych uzgodnień z PKP.
- „Zakup i montaż toalety publicznej na terenie Parku Miejskiego przy ul. Ogrodowej w Pleszewie ” wynika
z braku elementów składowych toalety.
Nowy termin zakończenia zadań ustalono na dzień 30.06.2019 r.
Zadania ujęte w załączniku do uchwały mają podpisane umowy na podstawie prawa zamówień publicznych.
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.
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