
Uchwała Nr XXXII /282/ 2009 

Rady Miejskiej w Pleszewie 

z dnia 22 grudnia 2009 r. 

 

 

 

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

bud Ŝetowego 2009. 

 

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 2009, 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. 



 Załącznik Nr 1 

do Uchwały Nr XXXII / 282 / 2009 

Rady Miejskiej w Pleszewie 

z dnia 22 grudnia 2009 r. 

 

Wykaz i plan finansowy wydatków, które nie wygasaj ą z upływem roku 2009 

 

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

realizacji 

600 60016 6050 Przebudowa ul. Grunwaldzka w  
Kowalewie 

565.183 30.04.2010r. 

600 60016 6050 Remont drogi ul. Kościelna w Brzeziu 68.284 30.06.2010r. 

Razem 633.467 . 

 



UZASADNIENIE 

 

do Uchwały Nr XXXII/282/ 2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 grudnia 2009r. 

 

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

samorządu terytorialnego moŜe ustalić wykaz wydatków, które nie wygasają z 

upływem roku budŜetowego. Przy realizacji zadania „Przebudowa ul. Grunwaldzka w 

Kowalewie” wystąpiły okoliczności, które powodują przeniesienie terminu 

zakończenia zadania określonego w umowie nr 151/2009 z dnia 14 października 

2009r. W trakcie realizacji zadania wystąpiły nieprzewidziane dodatkowe prace 

związane z ujawnieniem drenaŜu i koniecznością budowy nowych przyłączy do sieci 

kanalizacji deszczowej. Ustala się nowy termin zakończenia zadania na dzień 

30.04.2010r.  Ponadto ze względu na warunki atmosferyczne wprowadza się do 

wydatków, które nie wygasają z upływem roku budŜetowego zadanie pn. „Remont 

drogi ul. Kościelna w Brzeziu” z terminem zakończenia zadania na dzień 

30.06.2010r. 

 

W związku z powyŜszym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 


