
 - 1 - 

  

UCHWAŁA Nr XVII/94/07 

 

Rady Gminy Bogoria 

z dnia 28 grudnia 2007 roku 

 

 

 

w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych, które nie wygasają              

z upływem roku budżetowego 2007  

  
 Na podstawie art. 191 ust. 2  i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach 

publicznych (Dz. U. z  2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 4 

ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. z 2001 roku Dz. U. nr 142, poz. 

1591 z późn. zm.) 

Rada Gminy uchwala, co następuje:  

 

§ 1. 

 
 
 Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku 

budżetowego na następujące zadania: 

1. Wykonanie podziałów działek w celu poszerzenia pasów dróg gminnych: Niedźwiedź, 

Ceber, Wysoki Średnie. 

dział 600 rozdział 60016 – wydatki majątkowe     50 000,00 zł. 

2. Remont budynku szkolnego w Kiełczynie 

dział 801 rozdział 80101 – wydatki bieżące              178 625,53 zł. 

3. Opracowanie projektu budowlanego na zadanie pn. „ Przebudowa budynku po byłej 

Szkole Podstawowej w Pęcławicach Górnych pod potrzeby utworzenia lokalnego Domu 

Pomocy Społecznej 

dział 852 rozdział 85202 – wydatki majątkowe     29 280,00 zł.  

4. Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii 

dział 851 rozdział 85153 – wydatki bieżące          199,67 zł. 

     85154 – wydatki bieżące     13 294,93 zł. 
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5. Opracowanie dokumentacji projektu budowlanego na wykonanie sieci kanalizacji 

sanitarnej – GAJA 

dział 900 rozdział 90001 – wydatki majątkowe     73 200,00 zł. 

6. Wykonanie koncepcji programowo – przestrzennej budowy zbiornika wodnego na rzece 

Korzennej w miejscowości Bogoria 

dział 900 rozdział 90001 – wydatki majątkowe     81 984,00 zł. 

7. Opracowanie projektu budowlanego budowy kanalizacji sanitarnej – Jurkowice, 

Józefów, Kol. Miłoszowice (EKOWODA) 

dział 900 rozdział 90001 – wydatki majątkowe     29 280,00zł. 

8. Opracowanie projektu budowlanego budowy kanalizacji sanitarnej – Kol. Pęcławice, 

Kol. Pęcławska, Pęcławice Górne (EKOWODA) 

dział 900 rozdział 90001 – wydatki majątkowe     25 620,00 zł. 

9. Opracowanie projektu budowlanego na zabudowę nowych punktów oświetlenia 

ulicznego przy drogach gminnych 

dział 900 rozdział 90015 – wydatki majątkowe       2 400,00 zł. 

10. Opracowanie projektu na remont z rozbudową budynku po byłej szkole                               

z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Jurkowicach 

dział 921 rozdział 92109 – wydatki majątkowe     19 900,00 zł. 

Ogółem:           503 784,13 zł. 

 

§ 2. 

 

Ustala się ostateczny termin dokonania wydatków wymienionych                

w § 1 do końca III kwartału 2008 roku. 

  

§ 3. 

 

 

Środki finansowe na wydatki ujęte w § 1 są zgromadzone na rachunku 
pomocniczym Urzędu Gminy. 

 
 
 

§ 4. 

 

 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
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§ 5. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu                

w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i na tablicy ogłoszeń 

Urzędu Gminy. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Zygmunt Madej 


