
UCHWAŁA NR XXX/259/2020 
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE 

z dnia 28 grudnia 2020 r. 

w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 7131), oraz art. 263 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych 
(Dz. U. z 2019 r. poz.8692)Rada Miejska w Nowej Dębie uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się wykaz wydatków na kwotę 107.503,46 zł, które nie wygasają z upływem roku 
budżetowego oraz plan finansowy tych wydatków stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykaz wydatków określonych w par.1 dotyczy niezrealizowanych wydatków zamieszczonych 
w budżecie na rok 2020. 

§ 3. Ustala się, że wydatki zostaną zrealizowane zgodnie z terminami określonymi w załączniku oraz 
zgodnie z ich przeznaczeniem. 

§ 4. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta i Gminy Nowa Dęba. 

§ 5. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Budżetowej. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
 
 

Damian Diektiarenko 

 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r.poz. 1378 
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1622, 1649, poz.2020 
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Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 
Ostateczny termin 
realizacji

600 Transport i łączność 70 339,53      
60016 Drogi gminne 70 339,53      

6050

wydatki inwestycyjne jednostek 
budżetowych (Opracowanie projektu 
odwodnienia Małej Uliczki od 
parkingu przy kościele do p. Jana 
Zycha w miejscowości Cygany) 24 600,00      30.06.2021

6050

wydatki inwestycyjne jednostek 
budżetowych (Przebudowa linii nN/SN-
zabezpieczenie kolizji energetycznych 
w związku z budową drogi gminnej ul. 
Drozdowska w Nowej Dębie) 45 739,53      30.04.2021

900
Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska 37 163,93      

90001 Gospodarka ściekawa i ochrona wód 14 760,00      

6050

wydatki inwestycyjne jednostek 
budżetowych (Opracowanie Programu 
funkcjonalno-Uzytkowego dla SSE 
Euro-Park Wislosan-Podstrefa 
Chmielów oraz części ul. Sztymberek 
w Tarnowskiej Woli) 14 760,00      28.02.2021

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 12 563,93      

6050

wydatki inwestycyjne jednostek 
budżetowych (Dobudowa oświetlenia 
ulicznego Cygany-Desne) 12 563,93      30.04.2021

90095 Pozostała działalność 9 840,00        

4300

zakup usług pozostałych (Opracowanie 
dokumentacji projektowej miejsc 
postojowych przy ul. Broniewskiego 
wraz z oświetleniem na działce ewid. 
180/2 w miejscowości Nowa Dęba) 9 840,00        30.06.2021

Razem 107 503,46    
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