Uchwała nr IV/ 23 /2010
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 28 grudnia 2010 roku

w sprawie wydatków budżetu powiatu, które w 2010 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. 263 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz.U. nr 157 poz. 1240 z późn. zmn.) Rada
Powiatu Sztumskiego uchwala, co następuje:

§1
1. Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają w 2010 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 IV/ 23 /2010
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 28 grudnia 2010 roku

Wykaz planowanych wydatków budżetu powiatu, które w 2010 roku
nie wygasają z upływem roku budżetowego

L.p. Dział
1.

600

Wyszczególnienie

Przebudowa drogi powiatowej nr 3123G Żuławka
Sztumska – Stalewo
2.
600
Przebudowa drogi powiatowej nr 3154G – ul.
Westerplatte w Dzierzgoniu na odcinku 0,121 km.
Ogółem wydatki niewygasające

kwota

Termin
realizacji
20.896 zł. 31.05.2011r.
57.054 zł. 31.05.2011r.

77.950 zł.

Załącznik nr 1B
do uchwały nr IV/ 23 /2010
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 28 grudnia 2010 roku

Wykaz planowanych wydatków budżetu powiatu, które w 2010 roku
nie wygasają z upływem roku budżetowego

L.p. Dział
1.

801

Wyszczególnienie

Zakup materiałów wg zamówienia na ogrodzenie
boiska szkolnego w Zespole Szkół w Dzierzgoniu
Ogółem wydatki niewygasające

kwota

Termin
realizacji
17.825 zł. 31.05.2011r.

17.825 zł.

Załącznik nr 2
do uchwały nr IV/ 23 /2010
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 28 grudnia 2010 roku

Plan finansowy wydatków budżetu powiatu, które w 2010 roku nie wygasają
z upływem roku budżetowego
Dz.

Rozdz.

§

Treść

plan opracowano w zł.
Plan
z tego:
wydatki
majątkowe

600
60014

801
80120

Transport i łączność

77.950

77.950

Drogi Publiczne Powiatowe

77.950

77.950

77.950

77.950

17.825
17.825
17.825
95.775

------77.950

6050 Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych
Oświata i wychowanie
Licea ogólnokształcące
4210
Zakup materiałów
OGÓŁEM

Uzasadnienie:
Zgodnie z art. 263 ust. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych z 2009r. ( Dz. U. nr 157 poz.
1240 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 600 „ Transport i łączność” rozdział 60014 „ Drogi publiczne powiatowe ”
kwotę 77.950 zł przeznacza się na realizację zadań inwestycyjnych pn. „ Przebudowa
drogi powiatowej nr 3123G Żuławka Sztumska – Stalewo” oraz „Przebudowa drogi
powiatowej nr 3154G – ul. Westerplatte w Dzierzgoniu na odcinku 0,121 km”.
Zadania zostały rozpoczęte w 2010 roku na podstawie podpisanych umów z
wykonawcami, ale ze względu na warunki atmosferyczne nie mogą zostać zakończone
w 2010r.
2. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdział 80120 „Licea ogólnokształcące”
kwotę 17.825 zł. przeznacza się na zakup materiałów ( siatka ogrodzeniowa, słupki
itp. ) zamówionych pod wymiar na ogrodzenie boiska szkolnego.

