
Załącznik N ri do Protokołu XXXII/2012
sesji Rady Gminy Lichnowy
z dnia 2'8 grudnia 2012 roku

Uchwała Nr XXXII/244/2012 
Rady Gminy Lichnowy 

z dnia 2B grudnia 2012 roku

W sprawie wykazu wydatków budżetu Gminy Lichnowy, które nie wygasają z upływem 
roku budżetowego.

Na podstawie art. 263 ust. 2, 3, 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o 
finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami ) Rada Gminy 
Lichnowy uchwala co następuje:

§1

1. Określa się wykaz wydatków, które nie wygasają w 2012 z upływem roku budżetowego 
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Określa się plan finansowy wydatków, o których mowa w pkt 1 zgodnie z załącznikiem 
Nr 2 do niniejszej uchwały.

§2

Ostateczny termin dokonania wydatków , o których mowa w § 1 pkt 1 ustala się na dzień 28 
luty 2013r.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lichnowy.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Uzasadnienie
Do uchwały Rady Gminy Lichnowy w sprawie wykazu wydatków nie wygasających z 

upływem roku budżetowego.

W związku z przesunięciem terminu odbioru realizacji inwestycji „ Wykonanie i 
montaż opraw oświetleniowych na terenie kompleksu sportowego w Lichnowach” przez 
ENERGA OPERATOR SA określa się ostateczny termin zakończenia inwestycji do dnia 28 
lutego 2013 r.



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/244/2012
Rady Gminy Lichnowy
z dnia 28 grudnia 2012 roku

Wykaz planowanych wydatków budżetu Gminy Lichnowy, które w  2012r. nie wygasają
z upływem roku budżetowego

Lp. Wyszczególnienie Kwota
zł

Termin realizacji

1 Wykonanie i montaż opraw oświetleniowych na terenie 
kompleksu sportowego w Lichnowach

100 28.02.2013



Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/244/2012
Rady Gminy Lichnowy
z dnia 28 grudnia 2012 roku

Plan finansowy wydatków nie wygasających w roku budżetowym 2012

Dział Rozdział § Nazwa Plan

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 100
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 100

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100

w tym : wydatki majątkowe 100

Ogółem 100


