
 

 

UCHWAŁA Nr XXVI/153/2008 

RADY GMINY DĄBRÓWKA 

z dnia 30 grudnia 2008 r. 

w sprawie wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. 

Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 191 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicz-

nych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje: 

§ 1.1. Ustala się wykaz planowanych wydatków budżetu gminy, które nie wygasają z upływem roku 2008 

i ostateczne terminy ich wykonania zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. Ustala się plan finansowy wydatków, o których mowa w ust. 1 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniej-

szej uchwały. 

§ 2. Kwoty wydatków, o których mowa w § 1 nie wydatkowane w przewidzianym terminie podlegają 

przekazaniu na dochody budżetu gminy. 

§ 3. Dysponenci wydatków budżetowych przekazują Wójtowi Gminy informacje o wykorzystaniu kwot 

wymienionych w § 1 w trybie i terminach określonych odrębnymi przepisami o sprawozdawczości budże-

towej. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 5.1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Dąbrówka: 

Jacek Skłodowski 

 

 

Załącznik nr 1 

do uchwały nr XXVI/153/2008 

Rady Gminy Dąbrówka 

z dnia 30 grudnia 2008r. 

 

Plan finansowy 

wydatków budżetu gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008 

 
Klasyfikacja budżetowa Treść Kwota w zł Termin realizacji 

Dz. Rozdz. § 

010 01010 6050 Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Karpin 132.115,00 28.02.2009r. 

010 01010 6050 Wykonanie dokumentacji projektowej nowych wodociągów (Trojany) 55.900,00 31.03.2009r. 

010 01010 6050 Wykonanie studni głębinowej w Kolakowie 23.563,35 31.01.2009r. 

600 60016 4300 Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika w miej-

scowości Marianów 

10.000,00 30.06.2009r. 

900 90001 6050 Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Małopole 

– II etap 

182.843,00 31.03.2009r. 

900 90001 6050 Zakup agregatu prądotwórczego dla oczyszczalni ścieków w Dąbrów-

ce 

67.000,00 30.06.2009r. 

Razem 471.421,35  

 

Przewodniczący Rady Gminy Dąbrówka: 

Jacek Skłodowski 

 

 

 


