
UCHWALA NR XIV/93/2011 

RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM 


z dnia 29 grudnia 20 II r. 

w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają wraz w sprawie ustalenia wykazu wydatków, 
które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego 

Na podstawie art.18, ust.2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 200 I r. Nr 
142 poz. 1591 z późno zm.) oraz art. 263 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. 
U. Nr 157, poz. 1240 z późno zm.) Rada Miejska w Makowie Mazowieckim uchwala, co następuje: 

§ l. Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego 2011, określając 
kwoty i ostateczne terminy dokonania tych wydatków, oraz plan finansowy tych wydatków zgodnie z załącznikiem 
do uchwały . 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady 
Miejski ' 

mgr inż. 
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Załącznik do Uchwały Nr XIV/93/2011 

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim 

z dnia 29 grudnia 2011 r. 

WYKAZ ORAZ PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NIEWYGASAJĄCYCH 

w złotych 

Dział Rozdział ~ Treść Kwota w zł Ostateczny termin 

dokonania 
wydatku 

700 70095 6050 Rozbiórka i budowa budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 27 -
etap II 300000 3103.2012 

RAZEM 300000 

PRZEWO/~ RADy 

mgr inż. ~';:;Zabielski 
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Uzasadnienie 
W związku z realizacją planu wydatków w roku 2012 dotyczących niezrealizowanych wydatków roku 2011 
dokonuje się przekazania środków finansowych na wyodrębniony rachunek bankowy w celu zabezpieczenia 
wykonania zadania "Rozbiórka i budowa budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 27 - etap II" wymienionego 
w załączniku do uchwały . Środki finansowe przeznaczone na realizację zadań wymienionych w załączniku do 
uchwały zostaną wykorzystane na opłacenie faktur wykonawców, a w przypadku nie dotrzymania ustalonych 
terminów, środki te zostaną zwrócone na rachunek podstawowy Miasta. 
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