Projekt
UCHWAŁA Nr ................/2015
RADY MIEJSKIEJ W WASILKOWIE
z dnia 30 grudnia 2015r.
w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 263 ust. 2, 3, 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146,
poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz.
1513, poz. 1854) uchwala się co następuje:
§ 1. 1. Ustala się wykaz wydatków budżetowych Gminy Wasilków, które nie wygasają z
dniem 31.12.2015r. - oraz określa się ostateczne terminy ich dokonania zgodnie z załącznikiem do
niniejszej uchwały.
2. Środki finansowe na wydatki ujęte w wykazie, o którym mowa w ust. 1 zostaną
zgromadzone na wyodrębnionym subkoncie podstawowego rachunku bankowego budżetu Gminy.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wasilkowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w z dniem podjęcia.

Załącznik do uchwały
Nr .............. / 2015
Rady Miejskiej w Wasilkowie
z dnia 30 grudnia 2015r
Wykaz wydatków, które nie wygasają z dniem 31.12.2015r
Dział

Rozdział

§

Nazwa zadania

Kwota

Data
realizacji

3690

30.06.2015r.

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

010

1010

6050

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy
kanalizacji sanitarnej w dojazdach od ul.
Białostockiej w Wasilkowie - działki o nr geod. 3047
i 2547
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

600

60016

6050

Dokumentacja techniczna na budowę drogi
dojazdowej do wsi Sochonie do drogi krajowej nr 8
poprzez drogę gminną nr 105421B i wzdłuż drogi
krajowej do drogi powiatowej nr 1419B Katrynka Wólka ( dł. Ok. 2,1 km)

90000

30.06.2015r.

600

60016

6050

Dokumentacja techniczna na przebudowę ulicy
Grodzieńskiej w Wasilkowie ( od ul. Białostockiej do
ul. Zajęczej ) wraz z infrastrukturą

90 000

30.06.2015r.

600

60016

6050

Opracowanie dokumentacji technicznej na
przebudowę i rozbudowę ulicy ks. Rabczyńskiego ,
Białostockiej i Grodzieńskiej w Wasilkowie ( od ul.
Lisiej do ronda przy drodze krajowej nr 19)

30000

30.06.2015r.

600

60016

6050

Opracowanie dokumentacji technicznej pt. "Budowa 100000
drogi rowerowej Białystok - Wasilków na odcinku od
granic Gminy Wasilków wzdłuż ulicy Białostockiej
do ul. E. Plater w ramach projektu "Rozwój
niskoemisyjnego transportu zbiorowego i
rowerowego w Białostockim Obszarze
Funkcjonalnym"

30.06.2015r.

600

60016

6050

Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę
parkingu dla samochodów osobowych, w miejscu
dotychczasowej zatoki autobusowej przy ulicy
Podleśnej w Studziankach

10500

30.06.2015r.

600

60016

6050

Opracowanie dokumentacji technicznej na
przebudowę ulicy Białostockiej w Wasilkowie na
odcinku ulicy Kupieckiej do ulicy Kościuszki

20000

30.06.2015r.

68700

30.06.2015r.

URZĘDY GMIN
750

75023

6050

Opracowanie pełnej dokumentacji projektowej
przebudowy, rozbudowy nadbudowy i remontu
budynku Urzędu Miejskiego

