Elektronicznie podpisany przez:
Paweł Kasica; Urząd Miejski w Strykowie
dnia 28 grudnia 2017 r.

UCHWAŁA NR XLIV/381/2017
RADY MIEJSKIEJ W STRYKOWIE
z dnia 28 grudnia 2017 r.
w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2017
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017r.
poz. 1875) i art.263 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017 r., poz. 2077) Rada
Miejska w Strykowie uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się wykaz wydatków majątkowych zamieszczonych w budżecie Gminy Stryków, które nie wygasają
z końcem roku budżetowego 2017:
1) Opracowanie projektu budowy drogi gminnej do terenów budowlanych i ul. Polnej w Strykowie - 11.250,00 zł,
2) Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi wraz z infrastrukturą techniczną i towarzyszącą - ul.
Słoneczna i ul. Akacjowa w Strykowie - 30.000,00 zł.
§ 2. Ustala się ostateczny termin dokonania wydatków określonych w § 1 pkt 1 i 2 na dzień 30 czerwca
2018 roku.
§ 3. Ustala się plan finansowy wydatków, o których mowa w § 1 w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji
wydatków, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strykowa.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Strykowie
Paweł Kasica
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Załącznik do Uchwały Nr XLIV/381/2017
Rady Miejskiej w Strykowie
z dnia 28 grudnia 2017 r.
Plan finansowy wydatków majątkowych, które nie wygasają z upływem 2017 roku
Dz.
600

Rozdział
60016

Treść
Transport i łączność
Drogi publiczne gminne
Opracowanie projektu budowy drogi gminnej do
terenów budowlanych i ul. Polnej w Strykowie

Kwota zł
41.250,00
41.250,00
11.250,00

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy
drogi wraz z infrastrukturą techniczną i towarzyszącą
– ul. Słoneczna i ul. Akacjowa w Strykowie
Ogółem
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