UCHWAŁA NR 120/XII/2019
RADY GMINY WŁODOWICE
z dnia 30 grudnia 2019 r.
w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 263 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.
Dz. U. z 2019 r. poz. 869)
Rada Gminy Włodowice
uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 wraz
z ostatecznymi terminami dokonania wydatków ujętych w wykazie zgodnie z załącznikiem nr.1.
§ 2. Ustala się plan finansowy wydatków, o których mowa w § 1- zgodnie z załącznikiem nr 2.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włodowice.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Ibek
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Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 120/XII/2019
Rady Gminy Włodowice
z dnia 30.12.2019r.

Wykaz planowanych wydatków Budżetu Gminy Włodowice,
które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019

Lp.

Nazwa zadania

1

Prace projektowe dla zadania
„Przebudowa drogi ul. Ogrodowa ul.
Polna ul. Kościelna w Górze
Włodowskiej”
Prace projektowe dla zadania
„Przebudowa odcinka drogi gminnej
ul. Koziegłowska o nr geodezyjnym
690 we Włodowicach”
Prace projektowe dla zadania
„Remont odcinka drogi ul.
Koziegłowskiej (działka o numerze
geodezyjnym 565/3) oraz drogi ul.
Poprzecznej ( działa o numerze
geodezyjnym D-691) i drogi bez
nazwy (działka o nr geodezyjnym D692) i drogi bez nazwy (działka o
numerze geodezyjnym D-564) w
miejscowości Włodowice”
Wykonanie prac projektowych dla
realizacji zadania pn.: „Budowa sieci
wodociągowej wraz z przyłączeniami
w sołectwie Hucisko”
Wykonanie prac projektowych dla
realizacji zadania pn.: „Budowa
kanalizacji w miejscowości Rudniki – II
etap”
Wykonanie prac polegających na
rozgraniczeniu działki nr 7 z działkami
nr 8/1, nr 8/6, 8/2 obręb Hucisko
Wykonanie prac polegających na
podziale, zgodnie z dokumentacją
projektową, działek położonych przy
ul. Ogrodowej Polnej i Kościelnej w
Górze Włodowskiej

2

3

4

5

6

7
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Kwota zadania w zł
23 985,00

Ostateczny termin
realizacji
31.03.2020r.

11 316,00

31.03.2020r.

18 696,00

31.03.2020r.

104 427,00

16.03.2020r.

61 254,00

31.01.2020r.

2 000,00

31.03.2020r.

21 480,00

14.02.2020r.
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Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 120/XII/2019
Rady Gminy Włodowice
z dnia 30.12.2019r.

Plan finansowy wydatków budżetu Gminy Włodowice,
które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019
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Nazwa
Kwota w zł
Prace projektowe dla zadania „Przebudowa
23 985,00
drogi ul. Ogrodowa ul. Polna ul. Kościelna w
Górze Włodowskiej”
Prace projektowe dla zadania „Przebudowa
11 316,00
odcinka drogi gminnej ul. Koziegłowska o nr
geodezyjnym 690 we Włodowicach”
Prace projektowe dla zadania „Remont
18 696,00
odcinka drogi ul. Koziegłowskiej (działka o
numerze geodezyjnym 565/3) oraz drogi ul.
Poprzecznej ( działa o numerze geodezyjnym
D-691) i drogi bez nazwy (działka o nr
geodezyjnym D-692) i drogi bez nazwy (działka
o numerze geodezyjnym D-564) w
miejscowości Włodowice”
Wykonanie prac projektowych dla realizacji
104 427,00
zadania pn.: „Budowa sieci wodociągowej wraz
z przyłączeniami w sołectwie Hucisko”
Wykonanie prac projektowych dla realizacji
61 254,00
zadania pn.: „Budowa kanalizacji w
miejscowości Rudniki – II etap”
Wykonanie prac polegających na
2 000,00
rozgraniczeniu działki nr 7 z działkami nr 8/1,
nr 8/6, 8/2 obręb Hucisko
Wykonanie prac polegających na podziale,
21 480,00
zgodnie z dokumentacją projektową, działek
położonych przy ul. Ogrodowej Polnej i
Kościelnej w Górze Włodowskiej
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