Uchwała nr XL/259/2009
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 22 grudnia 2009 roku
w sprawie wydatków budżetu powiatu, które w 2009 roku nie wygasają z upływem roku
budżetowego

Na podstawie art.12 pkt.11 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( t.j.
Dz. U. nr 142 z 2001 r. poz. 1592 z późn. zmn.) oraz art. 191 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30
czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz.U. nr 249 poz. 2104 z późn. zmn.) Rada
Powiatu Sztumskiego uchwala, co następuje:

§1

1. Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają w 2009 roku z upływem roku
budżetowego oraz określa się ostateczny termin dokonania wydatku ujętego w tym
wykazie zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Ustala się plan finansowy wydatków, o którym mowa w pkt. 1
załącznikiem nr 2 do uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

zgodnie z

Załącznik nr 1A
do uchwały nr XL / 259 / 2009
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 22 grudnia 2009 roku

Wykaz planowanych wydatków budżetu powiatu, które w 2009 roku
nie wygasają z upływem roku budżetowego

L.p. Dział
1.

630

Wyszczególnienie

Opracowanie dokumentacji niezbędnej do
uczestnictwa Powiatu Sztumskiego w
charakterze partnera projektu pn. „Pętla
Żuławska - rozwój turystyki wodnej”.
Ogółem wydatki niewygasające

kwota

Termin
realizacji
207.400 zł. 30.06.2010r.

207.400 zł.

Załącznik nr 1B
do uchwały nr XL / 259 / 2009
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 22 grudnia 2009 roku

Wykaz planowanych wydatków budżetu powiatu, które w 2009 roku
nie wygasają z upływem roku budżetowego
L.p. Dział
1.

853

Wyszczególnienie

Dotacja celowa z budżetu powiatu dla ZAZ w
Sztumie – 15% kosztów funkcjonowania
jednostki. Budowa przyłącza i kanalizacji
deszczowej w budynku ZAZ w Sztumie
Ogółem wydatki niewygasające

kwota

Termin
realizacji
64.067 zł. 30.06.2010r.

64.067 zł.

Załącznik nr 2
do uchwały nr XL / 259 / 2009
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 22 grudnia 2009 roku

Plan finansowy wydatków budżetu powiatu, które w 2009 roku nie wygasają
z upływem roku budżetowego

Dz. Rozdz.

§

Treść

Plan

z tego:
wydatki
majątkowe

630

Turystyka
63095

Pozostałe zadania
Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych
Pozostałe zadania w zakresie polityki
społecznej
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób
niepełnosprawnych
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych
jednostek zaliczanych do sektora finansów
2800
publicznych

6050
853
85311

OGÓŁEM

207.400,00 207.400,00
207.400,00 207.400,00
207.400,00 207.400,00
64.067,00

0,00

64.067,00

0,00

64.067,00

0,00

271.467 207.400,00

Uzasadnienie:
Zgodnie z art. 191 ust. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych ( Dz. U. nr 249 poz. 2104 z
późn. zmn.) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ustala wykaz wydatków,
które nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz ustala plan finansowy tych wydatków
w podziale na działy, rozdziały klasyfikacji wydatków z wyodrębnieniem wydatków
majątkowych zgodnie z załączonym wykazem:
1. W dziale 630 „Turystyka” w rozdziale 63095 „ Pozostałą działalność” kwotę
207.400,00 zł. przeznacza się na opracowanie kosztorysów dla inwestycji w Białej
Górze „ Poprawa infrastruktury turystycznej na obszarze Powiśla w celu intensyfikacji
ruchu turystycznego na bazie historycznych atrakcji regionu oraz popularyzacji
uprawiania wszechstronnych form rekreacji” . Termin realizacji upływa 30.06.2010r.
2. W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85311
„Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” kwotę 64.067,00zł.
przeznacza się na dofinansowanie budowy przyłącza i kanalizacji deszczowej w
budynku ZAZ w Sztumie. Termin realizacji upływa 30.06.2010 r.

