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ZZ  DNIADNIA 28  28 GRUDNIAGRUDNIA 2006  2006 ROKUROKU

w sprawie ustalenia wykazu wydatków, 
które nie wygasają wraz z upływem roku 2006

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz.  U.  z  2001 r.  Nr  142,  poz.  1591 z  późn.  zm.)  oraz  art.  191 ust.  2,  3  ustawy z  dnia  
30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 i  Dz. U.  
Nr 169, poz. 1420  z późn. zm.)

Rada Miejska w Rymanowie
uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego 2006, 
określając  kwoty  i  ostateczne  terminy  dokonania  tych  wydatków zgodnie  z  załącznikiem 
do niniejszej uchwały.  

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr III/17/06
z dnia 28 grudnia 2006 r.

Plan finansowy wydatków majątkowych
niewygasających z upływem

2006 roku

Dział Rozdz. § Treść Kwota w zł

Ostateczny 
termin 

dokonania 
wydatku

900 Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska 90.000,00 30.10.2007 r.

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 90.000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 

budżetowych
 
− Modernizacja i przebudowa sieci 

wodociągowo – rozdzielczej wraz 
z przyłączami domowymi w 
Rymanowie przy ul. Kalwaria

90.000,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego 68.000,00 30.06.2007 r.

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i 
kluby 68.000,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 
budżetowych

− Budowa domu ludowego w 
Sieniawie

68.000,00

RAZEM 158.000,00
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