
UCHWAŁA NR RG.0007.167.2016
RADY GMINY KOBIÓR

z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie wykazu wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016.

Na podstawie art.18 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym ( tekst jednolity DzU. z 2016 r. poz.446)  oraz art 
263 ust.2-5 ustawy o finansach publicznych ( tekst jednolity: Dz.U. z 2016 roku poz.1870)

Rada Gminy
uchwala:

§ 1. 

1. Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 oraz ostateczny termin 
realizacji tych wydatków obejmujących zadanie „ Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej oraz 
wykonanie studni głębinowej na terenie Gminnego Ośrodka Sportowego w Kobiórze przy ul. Centralnej na działce 
nr 1214/44 ”, kwota zadania: 4.500,00 zł

2. Ostateczny termin dokonania wydatku wymienionego w ust.1 zadania ustala się na dzień 31 marca 2017 
roku.

§ 2. 

Ustala się następujący plan finansowy wydatków wymienionych w § 1 ust.1:

- dział 926 - Kultura Fizyczna  kwota 4.500,00

- rozdział 92601 - Obiekty sportowe  kwota 4.500,00

- wydatki majątkowe  kwota 4.500,00

- § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  kwota 4.500,00

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
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UZASADNIENIE

W czerwcu 2016 roku została podpisana umowa której przedmiotem było opracowanie kompleksowej

dokumentacji projektowej oraz wykonanie studni głębinowej na terenie Gminnego Ośrodka Sportowego w

Kobiórze przy ul. Centralnej na działce nr 1214/44. Umowa obejmowała opracowanie projektu robót

geologicznych, prace wiertnicze, analizy prób wody, opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej oraz

opracowanie operatu wodno-prawnego. Studnia głębinowa została wykonana i jej odbiór techniczny

odbędzie się w grudniu br. Do całkowitego uruchomienia wykonanej studni głębinowej niezbędne jest

jeszcze opracowanie dokumentacji hydrologicznej i operatu wodno-prawnego jednak ze względu na

wydłużenie się w czasie terminów zewnętrznych niezależnych od wykonawcy brakująca dokumentacja

zostanie sporządzona w terminie do 31 marca 2017 roku.Sytuację taka przewidział ustawodawca który na

podstawie art 263 ust 2-5 ustawy o finansach publicznych daje jednostkom samorządu terytorialnego

możliwość ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
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