
Uchwała Nr XIV /106/ 2007 

Rady Miejskiej w Pleszewie 

z dnia 28 grudnia 2007 r. 

 

 

 

w sprawie: wykazu wydatków, które nie wygasaj ą z upływem roku 

bud Ŝetowego 2007. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami) oraz art. 191 ust. 2 i 3 

ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 

ze zmianami) Rada Miejska uchwala: 

 

§ 1.Ustala się wykaz oraz plan finansowy wydatków zamieszczonych w budŜecie 

Miasta i Gminy Pleszew na rok 2007, które nie wygasają z upływem roku 

budŜetowego 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 Ŝycie z dniem podjęcia. 



UZASADNIENIE 

 

do Uchwały Nr XIV /106 / 2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2007 r. 

 

Zgodnie z art. 191 ustawy o finansach publicznych organ stanowiący jednostki 

samorządu terytorialnego moŜe ustalić wykaz wydatków, które nie wygasają z 

upływem roku budŜetowego. W związku z powyŜszym przedkłada się Radzie 

Miejskiej wykaz i plan finansowy wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2007, 

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

Ustalanie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2007 wynika z 

opóźnień w realizacji zadań inwestycyjnych spowodowanych m. in. koniecznością 

przeprowadzenia długotrwałej procedury przetargów, zewnętrznych decyzji 

administracyjnych i innych uwarunkowań formalno – prawnych. 

 

Miasto i Gmina Pleszew posiada jednak środki na sfinansowanie wydatków ujętych w 

wykazie, w związku z czym postanawia się zrealizować zadania w roku 2008, 

określając jednocześnie ostateczny termin zakończenia inwestycji zgodnie z 

załącznikiem do niniejszej uchwały. 

 

W związku z powyŜszym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 



 Załącznik Nr 1 

do Uchwały Nr XIV /106 / 2007 

Rady Miejskiej w Pleszewie 

z dnia 28 grudnia 2007 r. 

 

Wykaz i plan finansowy wydatków, które nie wygasaj ą z upływem roku 2007 

 

Dz. Rozdz. § Nazwa zadania Kwota w zł 
Ostateczny termin 

realizacji 

010 01010 6050 

Budowa kanalizacji sanitarnej i 

deszczowej ul. Wierzbowa w 

Pleszewie 

958.500 30.08.2008r. 

 01010 6050 

Dokumentacja hydrologiczno-geolo-

giczna z wykonaniem odwiertów 

nowych ujęć wody w obszarze 

istniejącego ujęcia Tursko „B” 

144.600 30.11.2008r. 

 01010 6050 
Zakup i montaŜ dodatkowych 

urządzeń stacji uzdatniania wody 
176.830 30.11.2008r. 

600 60016 6050 
Budowa ścieŜki rowerowej – 

dokumentacja techniczna 
37.280 30.06.2008r. 

900 90003 6050 
Uporządkowanie gospodarki 

ściekowej w gminie Pleszew 
190.000 30.10.2008r. 

 


