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Projekt

z dnia  13 grudnia 2011 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE

z dnia .................... 2011 r.

w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego niezrealizowanych kwot wydatków nie wygasających 
z upływem roku 2011 

Na podstawie art. 263 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 

z późn. zm.), Rada Miejska w Mszczonowie uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się wykaz i plan finansowy niezrealizowanych kwot wydatków nie wygasających z upływem roku 
budżetowego 2011, stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. 1. Dokonanie  wydatków  wynikających  z wykazu  i planu  finansowego  winno  nastąpić 
w nieprzekraczalnych terminach, określonych w załączniku do niniejszej uchwały. 

2. W  przypadku  niedotrzymania  terminów  określonych  w załączniku  do  niniejszej  uchwały  środki 
niewykorzystane zasilą stan konta podstawowego. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mszczonowa. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY 
MIEJSKIEJ 

Łukasz Koperski



Załączniki binarne

Załącznik nr 1 do Uchwały
załacznik do uchwały
Zalacznik1.docx

Załącznik nr 2 do Uchwały
uzasadnienie do uchwały
Zalacznik2.docx


Załącznik 

do Uchwały Nr…………. 

Rady Miejskiej w Mszczonowie 

z dnia 28 grudnia 2011r



WYKAZ I PLAN FINANSOWY NIEZREALIZOWANYCH WYDATKÓW NIE WYGASAJACYCH                 Z UPŁYWEM ROKU 2011



		Lp.

		Dział

		Rozdział

		§

		Nazwa

		Kwota wydatków

		Termin realizacji



		1

		600

		

		

		Transport i łączność

		28.304,00

		30.06.2012r



		

		

		60016

		

		Drogi publiczne gminne

		28.304,00

		



		

		

		

		6050

		Budowa nawierzchni i chodników w ulicach Poniatowskiego, Boczna, Bagno, Spokojna, Sportowa w Mszczonowie

		28.304,00

		



		2

		900

		

		

		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

		257.000,00

		30.06.2012r



		

		

		90017

		

		Zakłady gospodarki komunalnej

		257.000,00

		



		

		

		

		6210

		Dotacja inwestycyjna dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie

		257.000,00

		



		

		RAZEM

		285.304,00

		











Uzasadnienie

do Uchwały Nr…………….

Rady Miejskiej w Mszczonowie

z dnia 28 grudnia 2011r



1.I etap zadania „Budowa nawierzchni i chodników w ulicach Poniatowskiego, Boczna, Bagno, Spokojna, Sportowa w Mszczonowie”  został zlecony w drodze przetargu nieograniczonego. Ogłoszenie o zamówieniu ukazało się w dniu 6.07.2011r. Przetarg został rozstrzygnięty w dniu 29.07.2011r, zaś umowa na wykonawstwo została podpisana w dniu 11.08.2011r. Niewykorzystana w 2011r kwota 28.304,00 zł zostanie zrealizowana do dnia 30.06.2012r.



2.Kwota 257.000,00 zł dotyczy dotacji dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie na dofinansowanie realizacji dwóch zadań inwestycyjnych:

a) „Budowa wodociągu w Osiedlu Tarczyńska II” – kwota dotacji to 177.000,00 zł. Zadanie zostało wystawione do przetargu w dniu 15.07.2011r. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpił w dniu 9.08.2011r, zaś umowa została podpisana              w dniu 17.08.2011r,

b) „Budowa wodociągu we wsi Grabce Towarzystwo i Długowizna” – kwota dotacji to 80.000,00 zł. Zadanie zostało wystawione do przetargu w dniu 27.09.2011r. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpił w dniu 19.10.2011r, zaś umowa została podpisana   w dniu 26.10.2011r. 

Wybrani wykonawcy zaoferowali zakończenie inwestycji  w 2012r. Kwota 257.000,00 zł dotacji zostanie zrealizowana w terminie do dnia 30.06.2012r.





