
UCHWAŁA Nr XV/132/2007 
RADY GMINY ŁODYGOWICACH  

z dnia 28 grudnia 2007roku  

w sprawie: ustalenia wykazu wydatków, które nie wyg asają z końcem roku bud Ŝetowego 2007.  

Na podstawie art. 191 ust.2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, 
poz. 2104) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 4 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( 
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.),Rada Gminy Łodygowice  

uchwala, co następuje: 

§ 1 

Ustala się wykaz następujących wydatków, które nie wygasają z końcem roku budŜetowego 2007 

1) wydatki w wysokości 1 170 000 zł w dziale 600 rozdziale 60014. na budowę chodników przy 
drogach powiatowych w Biernej i Zarzeczu, których ostateczny termin realizacji ustala się do dnia 
30 kwietnia 2008 roku, 

2) wydatki w wysokości 91 000 zł w dziale 600 rozdziale 60016 na „Budowę najazdów na most na 
potoku Kalonka w Łodygowicach, których ostateczny termin realizacji ustala się do dnia  
30 kwietnia 2008 roku, 

3) wydatki w wysokości 16 000 zł w dziale 801 rozdział 80110 na budowę małej architektury wokół 
obiektu sali gimnastycznej przy gimnazjum nr 1 w Łodygowicach, których ostateczny termin 
realizacji ustala się do dnia 30 kwietnia 2008 roku, 

4) wydatki w wysokości 52 767 zł w dziale 853 rozdział 85395 w ramach pilotaŜowego programu pod 
nazwą „Uczeń na wsi” – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne 
zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko – wiejskie – środki PFRON, których ostateczny 
termin ustala się do dnia 30 czerwca 2008 roku. 
 

§ 2 

Ustala się plan finansowy wydatków, o których mowa w § 1, w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji 
wydatków z wyodrębnieniem wydatków majątkowych, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 



 
Uzasadnienie do uchwały o niewygasających wydatkach z upływem roku budŜetowego 2007. 
 
Wójt Gminy Łodygowice przedkłada Wysokiej Radzie projekt uchwały o wydatkach niewygasających z 
końcem roku budŜetowego 2007. Konieczność określenia takiego wykazu wynika z potrzeby 
wydatkowania kwot na zadania, które są ujęte w planie na 2007 rok, a nie ma moŜliwości wydatkowania 
ich do dnia 31.12.2007r. Wójt Gminy oszacował wysokość tych wydatków na kwotę……………: 
z tego: 
1. wydatki majątkowe w tym: inwestycyjne:………………..zł  

w tym: 
a) Dział 600 rozdział 60014 § 6620  –budowa chodników przy drogach powiatowych w Biernej i 

Zarzeczu na kwotę 1 170 000 zł. Realizacja zadania dotyczy budowy chodników przy drogach 
powiatowych w sołectwie Bierna i Zarzecze. Prace budowlane rozpoczęły się w miesiącu 
……………..br. Wykonawca wyłoniony został w wyniku przetargu ogłoszonego przez Starostwo 
Powiatowe w śywcu, które realizuje przedmiotowe zadanie. Ukończenie zadania do końca br. 
nie jest moŜliwe ze względu na warunki atmosferyczne- pora zimowa dlatego proponuje się 
umieszczenie środków przeznaczonych na ten cel w wykazie wydatków, które nie wygasają z 
końcem roku budŜetowego 2007. 
Termin realizacji zadania do dnia 30 czerwca 2008r. 

b) Dział 600 rozdział 60016 § 6050 – realizacja zadania – budowa najazdów  na most na Kalonce w 
Łodygowicach na kwotę – 50 000 zł. Realizacja zadania dotyczy budowy najazdów na most na 
potoku Kalonka w Łodygowicach. Ukończenie zadania do końca br. nie jest moŜliwe ze względu 
na warunki atmosferyczne- pora zimowa dlatego proponuje się umieszczenie środków 
przeznaczonych na ten cel w wykazie wydatków, które nie wygasają z końcem roku 
budŜetowego 2007. 

2. Wydatki  bieŜące …………………….zł 
w tym: 
a) Dział 801 rozdział 80195 – wydatki w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój 
Zasobów Ludzkich, projekt „Ugruntowanie i wyrównanie poziomu wiedzy matematycznej w klasach 
IV- VI szkoły podstawowej”, na kwotę………………Wydatki na realizacje tego programu……… 
 

 


