
Uchwała Nr  213/5/XXII/08
Rady Miejskiej w Iłowej
z dnia  30 grudnia 2008r.

W sprawie: wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Iłowa, których
niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o
samorządzie gminnym ( tekst jednolity  z 2001r. Dz.U.Nr 142, poz. 1591 z póź.
zmianami ) oraz art. 191 ust.2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach
publicznych ( Dz.U.Nr 249,poz.2104 z późniejszymi zmianami ), Rada Miejska
w Iłowej uchwala , co następuje:

§ 1.1. Ustala się wykaz wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Iłowa,
których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego
2008, oraz określa ostateczny termin dokonania wydatku ujętego w tym
wykazie, zgodnie z załącznikiem numer 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się plan finansowy wydatków, o których mowa w pkt 1 zgodnie z
załącznikiem numer 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Iłowej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
 Mirosław Wdowiak



Za cznik nr 1
do Uchwa y Rady Miejskiej w I owej
Nr 213/5/XXII/08  z dnia 30.12.2008r.

Wykaz wydatków zamieszczonych w bud ecie Gminy I owa, w których niezrealizowane
kwoty nie wygasaj  z up ywem roku bud etowego 2008

L.P. TRE KWOTA W
OSTATECZNY
TERMIN
DOKONANIA
WYDATKU

1.
Budowa mostu przy
ul. M skiej 186 600,00 30 wrzesie  2009 r

2.
Projekt drogi wewn trznej
tereny inwestycyjne i stadium wykonalno ci 53 149,00 31 marca 2009 r

3.
Przygotowanie Lokalnego Programu
Rewitalizacji na lata 2009 - 20013
Miasta I Gminy I owa

12 000,00 30 kwiecie  2009 r

4.
Modernizacja placówki
Przedszkola Miejskiego w I owej 9 150,00 31 sierpie  2009 r

5.
Prace geodezyjne i projektowe
budowa wodoci gu w so ectwie aganiec 73 871,00 31 maj 2009 r

6.
Projekt - Budowa wodoci gu w so ectwie
Czy ówek 18 300,00 31 maj 2009 r

7.
Uzbrojenie terenów inwestycyjnych
w sie  wodoci gow 69 825,00 30 wrzesie  2009 r

8.
Uzbrojenie dzia ek budowlanych
w sie  wodoci gow 150 000,00 31 lipiec 2009 r

9.
Uzbrojenie terenów inwestycyjnych
w sie  kanalizacyjn 192 026,00 30 wrzesie  2009 r

10.
Uzbrojenie dzia ek budowlanych
w sie  kanalizacyjn 150 000,00 31lipiec 2009 r

11.

Remont i wyposa enie wietlicy wiejskiej
w Klikowie oraz zagospodarowanie
przyleg ego do niej terenu - opracowanie
dokumentacji

26 000,00 30 czerwiec 2009 r



Za cznik Nr 2
Do Uchwa y Rady Miejskiej w I owej
nr 213/5/XXII/08 z dnia 30.12.2008r.

Plan finansowy wydatków zamieszczonych w bud ecie Gminy I owa,
których niezrealizowane kwoty nie wygasaj  z up ywem roku bud etowego 2008.

L.p. Dzia Rozdzia  l.p. Tre Kwota w z
600  Transport i czno 239.749,00

Drogi publiczne i gminne 239.749,00
w tym: wydatki maj tkowe 239.749,00

1 Budowa mostu przy ul.M skiej 186.600,00

I
60016

2 Projekt drogi wewn trznej tereny
inwestycyjne i studium wykonalno ci

53.149,00

710  Dzia alno  us ugowa 12.000,00
71095  Pozosta a dzia alno 12.000,00

 w tym: wydatki bie ce 12.000,00

II

3
Przygotowanie Lokalnego Programu
Rewitalizacji na lata 2009 – 2013
Miasta i Gminy I owa

12.000,00

801  O wiata i wychowanie 9.150,00
80104  Przedszkola 9.150,00

 w tym: wydatki maj tkowe 9.150,00

III

4 Modernizacja placówki Przedszkola
Miejskiego w I owej

9.150,00

900  Gospodarka komunalna i ochrona
rodowiska

654.022,00

90001  Gospodarka ciekowa i ochrona wód 342.026,00
 w tym: wydatki maj tkowe 342.026,00
5 Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w

sie  kanalizacyjn
192.026,00

6 Uzbrojenie dzia ek budowlanych w sie
kanalizacyjn

150.000,00

90095  Pozosta a dzia alno 311.996,00
 w tym: wydatki maj tkowe 311.996,00
7 Prace geodezyjne i projektowe –

budowa wodoci gu w so ectwie
aganiec

73.871,00

8 Projekt – budowa wodoci gu w
so ectwie Czy ówek

18.300,00

9 Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w
sie  wodoci gow

69.825,00

IV

10 Uzbrojenie dzia ek budowlanych w sie
wodoci gow

150.000,00

921  Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego

26.000,00

92109  Domy i o rodki kultury, wietlice i
kluby

26.000,00

 w tym wydatki maj tkowe 26.000,00

V

11
Remont i wyposa enie wietlicy
wiejskiej w Klikowie oraz
zagospodarowanie przyleg ego do niej
terenu – opracowanie dokumentacji

26.000,00

Ogó em 940.921,00


