
UCHWAŁA NR LIV/347/2022 
RADY MIEJSKIEJ W IWONICZU-ZDROJU 

z dnia 24 listopada 2022 r. 

w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z końcem 2022 roku 

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 263 ust. 2, 3 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) 

Rada Miejska w Iwoniczu-Zdroju 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 78 720,00 zł, 
zgodnie z załącznikami nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Szczegółowy plan wydatków, o których mowa w § 1, oraz ostateczne terminy ich realizacji określa 
załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

   

Przewodniczący Rady 
 
 

Rajmund Boczar 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIV/347/2022 

Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju 

z dnia 24 listopada 2022 r. 

Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 
oraz ostateczny termin ich dokonania 

Lp. Nazwa zadania inwestycyjnego Kwota w zł Ostateczny termin 
dokonania wydatków 

1. Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy sieci 
wodociągowej w Iwoniczu-Zdroju dla zadania nr 2: 
„Przebudowa odcinka sieci wodociągowej z przepięciem 
istniejących przyłączy z przebudową odcinka sieci tłoczonej 
usytuowanych w Iwoniczu-Zdroju ul. Leśna wraz z 
nadzorem autorskim”.  

78 720,00 30.05.2023 r. 

Razem 78 720,00  
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIV/347/2022 

Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju 

z dnia 24 listopada 2022 r. 

Plan finansowy wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 

Dział Rozdział Paragraf Nazwa zadania inwestycyjnego Kwota w zł W tym wydatki 
majątkowe w zł 

010 01043 6050 Opracowanie dokumentacji 
projektowej przebudowy sieci 
wodociągowej w Iwoniczu-Zdroju dla 
zadania nr 2: „Przebudowa odcinka 
sieci wodociągowej z przepięciem 
istniejących przyłączy z przebudową 
odcinka sieci tłoczonej usytuowanych 
w Iwoniczu-Zdroju ul. Leśna wraz 
z nadzorem autorskim”. 

78 720,00 78 720,00 

RAZEM 78 720,00 78 720,00 
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