
Projekt

z dnia  11 grudnia 2015 r.
Zatwierdzony przez .........................

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

z dnia .................... 2015 r.

w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego niezrealizowanych kwot wydatków nie wygasających z 
upływem roku 2015

Na podstawie art. 263 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych  (Dz. U. z 2013r. poz. 
885 z późn. zm.1), Rada Miejska w Mszczonowie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wykaz i plan finansowy niezrealizowanych kwot wydatków nie wygasających z upływem roku 
budżetowego 2015, 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

1] zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U. z 2013r. poz. 938, poz. 1646 i z 2014r. poz. 937, poz. 
911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 i z 2015r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, 
poz. 1358, poz. 1513 i poz. 1854
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Załącznik  

do Uchwały Nr ………….. 

Rady Miejskiej w Mszczonowie  

z dnia 21 grudnia 2015r. 

 

WYKAZ I PLAN FINANSOWY NIEZREALIZOWANYCH WYDATKÓW NIE WYGASAJACYCH                 

Z UPŁYWEM ROKU 2015 

 

Lp Dział Rozdział § Nazwa Kwota 

wydatków 

Termin 

realizacji 

1 600 60016 6050 Przebudowa mostu w Grabcach 

Józefpolskich 

152.520,00 zł  30.06.2016r 

2 700 70095 6050 

 

Dostosowanie budynku gminnego przy 

ul. Maklakiewicza 3 w Mszczonowie 

dla osób niepełnosprawnych 

190.000,00 zł 30.06.2016r 

3 900 90004 6050 Opracowanie dokumentacji 

technicznej zagospodarowania parku 

miejskiego w Mszczonowie 

143.910,00 zł 30.06.2016r 

4 900 90005 6050 Opracowanie dokumentacji 

technicznej na termomodernizację 

obiektów użyteczności publicznej 

124.107,00 zł 29.02.2016r 

 RAZEM 610.537,00 zł  
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Uzasadnienie 

do Uchwały Nr …………….. 

Rady Miejskiej w Mszczonowie 

z dnia 21 grudnia 2015r 

 

 

1.Wartość zamówienia powyżej 30.000 EURO. 

Postępowanie w sprawie zamówienia publicznego na zadanie „Przebudowa mostu w Grabcach 

Józefpolskich” zostało ogłoszone w dniu 24.11.2015r. Wybór wykonawcy nastąpił                                        

w dniu……………….., zaś umowa o wykonanie zadania zostanie podpisana po zakończeniu w/w 

postepowania. Wydatki zostaną zrealizowane do dnia 30.06.2016r. 

 

2. Wartość zamówienia powyżej 30.000 EURO. 

Postępowanie w sprawie zamówienia publicznego na zadanie „Dostosowanie budynku 

gminnego przy ul. Maklakiewicza 3 w Mszczonowie dla osób niepełnosprawnych” zostało ogłoszone 

w dniu 17.11.2015r.  Wybór wykonawcy nastąpił    w dniu……………….., zaś umowa o wykonanie 

zadania zostanie podpisana po zakończeniu w/w postepowania. Wydatki zostaną zrealizowane do dnia 

30.06.2016r. 

 

3. Wartość zamówienia powyżej 30.000 EURO. 

Postępowanie w sprawie zamówienia publicznego na zadanie „Opracowanie dokumentacji 

technicznej zagospodarowania parku miejskiego w Mszczonowie” zostało ogłoszone w dniu 

27.10.2015r. Wybór wykonawcy nastąpił   w dniu 19.11.2015r., zaś umowa o wykonanie zadania 

została podpisana w dniu 27.11.2015r. Wydatki zostaną zrealizowane do dnia 30.06.2016r. 

 

4. Wartość zamówienia poniżej 30.000 EURO. 

Postępowanie w sprawie zamówienia publicznego na zadanie „Opracowanie dokumentacji technicznej 

na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej” poprzez zaproszenie do złożenia ofert 

zostało uruchomione w dniu 4.12.2015r. Wybór wykonawców nastąpił w dniu 9.12.2015r. Umowy 

zostały podpisane w dniu 9 i 10.12.2015r. Wydatki zostaną zrealizowane do dnia 29.02.2016r. 
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