UCHWAŁA NR XIV/121/2007
RADY GMINY SZEMUD
z dnia 28 grudnia 2007 roku
w sprawie: przyjęcia wykazu wydatków niewygasających z dniem 31.12.2007 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2001 r. Nr
142, poz. 1591 z późn. zmianami) w związku z art. 191 ust. 2 i 3 oraz art. 191 ust. 1a ustawy z dnia 30 czerwca
2005 r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami)

RADA GMINY SZEMUD
u c h w a l a c o n a s t ę p u j e:
§1
Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007 wraz z
określeniem terminu dokonania wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej
uchwały.
§2
Ustala się plan finansowy wydatków określonych w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do
niniejszej uchwały.
§3
Ustala się plan finansowy wydatków o których mowa w art. 191 ust. 1a ustawy o
finansach publicznych, związanych z realizacją projektu „Za rękę z Einsteinem”
zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, z terminem realizacji do dnia 31
marca 2008 r.
2. Ze względu na szczegółowe wymagania co do sposobu gromadzenia środków na
wydatki finansowane przy udziale środków z budżetu Unii Europejskiej na
wyodrębnionych rachunkach bankowych, ustala się, że środki na wydatki
niewygasające na realizację projektu o którym mowa w ust. 1 pozostaną na
właściwych rachunkach bankowych utworzonych do obsługi projektu.
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§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XIV/121/2007
Rady Gminy Szemud z dnia 28.12.2007 r.

WYKAZ WYDATKÓW NIEWYGASAJĄCYCH Z DNIEM 31.12.2007 r.
ORAZ TERMINY DOKONANIA WYDATKÓW
Lp.

Rodzaj wydatku

1.

Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji we wsi
Szemud

2.

Opracowanie koncepcji sieci kanalizacyjnej dla wsi
Koleczkowo, Bojano, Dobrzewino z odprowadzeniem do
kanalizacji gdyńskiej oraz projektu budowlanego kanalizacji
sanitarnej we wsiach Koleczkowo, Bojano i Dobrzewino
Opracowanie projektu budowlanego kanalizacji sanitarnej we
wsiach Koleczkowo, Bojano, Dobrzewino – zadanie nr 2
Opracowanie studium wykonalności dla inwestycji budowy sieci
kanalizacyjnej dla miejscowości Koleczkowo, Bojano i
Dobrzewino

3.
4.

Rozbudowa sieci wodociągowej w Łebieńskiej Hucie –
dokumentacja projektowa
6.
Budowa sieci wodociągowej w Kielnie ul. Sikorskiego
odc. 500 m – dokumentacja projektowa
7.
Modernizacja budynku szkoły w Jeleńskiej Hucie –
dokumentacja powykonawcza
8.
Opracowanie dokumentacji projektowej sali
gimnastycznej w Łebnie
9.
Opracowanie dokumentacji projektowej sali
gimnastycznej w Bojanie
10. Zakup sprzętu sportowego na potrzeby świetlic
socjoterapeutycznych
11. Zakup wiaty przystankowej na potrzeby sołectwa
Koleczkowo
Ogółem

Termin dokonania
wydatku

Kwota wydatku Rozdział
(w zł)

31.01.2008

209.138

01010

30.09.2008

86.010

01010

30.09.2008

169.946

01010

28.11.2008

29.890

01010

30.06.2008

25.000

01010

30.06.2008

1.360

01010

31.03.2008

9.760

80101

30.06.2008

3.675

92601

30.09.2008

45.000

92601

31.03.2007

5.000

85401

30.06.2008
x

4.000
588.779

60016
x
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