
UCHWAŁA NR 263/46/07
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU

z dnia 20 grudnia 2007 roku

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały zmieniającej
uchwałę Nr 257/45/07 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 11 grudnia 2007 roku,
w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem 2007 roku
oraz określenia planu finansowego i terminu realizacji tych wydatków.

                 Na podstawie art.60 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku- o
samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1592 z póz.zm.) art. 191 ust.
2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku - o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 249
poz.2104 z póz.zm)

Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:
§ 1

W załączniku Nr 1 do uchwały Nr 257/45/07 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 11
grudnia  2007  roku,  w  sprawie  ustalenia  planu  finansowego  wydatków
niewygasających z upływem 2007 roku, wprowadza się następujące zmiany:
1) w punkcie 3, kwotę 44 310,00 zł, zastępuje się kwotą 360 866,00 zł.
2) Kwotę 632 715 zł, w pozycji razem zastępuje się kwotą 949 271,00 zł zł.

§ 2

Ostateczny termin realizacji wydatków ustala się na dzień 15 czerwca 2008 roku.
§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Sierpeckiemu.
§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd:
Przewodniczący           Sławomir Fułek                     ........................
Członek                        Andrzej Twardowski            ......................... 
Członek                        Szczepan Jamiołkowski        ......................... 
Członek                        Paweł Kaźmierczak               ........................
Członek                        Adam Pijankowski                ........................  



Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 263/46/07
Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 20 grudnia 2007 roku.

Lp.
Klasyfikacja budżetowa
Dział Rozdzia

ł
§ Kwota Przeznaczenie

Termin
realizacji

1. 600 60014 6050 330 150,00 Przebudowa drogi
powiatowej 3764W

15 czerwiec
2008 rok.

2. 600 60014 6050 8 255,00 Przebudowa ciągów
pieszych przy ul.
Konstytucji 3-go Maja

15 czerwiec
2008

3. 600 60014 6050 360 866,00 Przebudowa drogi
powiatowej 3742W

15 czerwiec
2008.

3a 600 60014 6050
4. 851 85111 6220 250 000,00 Kapitalny remont

oddziału chirurgii
31 marzec
2008 rok.

Razem: 949 271,00



Uzasadnienie 
UCHWAŁY NR 263/46/07

ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU
z dnia 20 grudnia 2007 roku.

w sprawie wniesienia pod obrady rady Powiatu projektu uchwały w sprawie
ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem 2007 roku oraz
ustalenia planu finansowego i terminu dokonania tych wydatków.
Zarząd Powiatu podejmując inicjatywę ustalenia planu wydatków niewygasających z
końcem 2007 roku brał pod uwagę:

1. W dniu 10 grudnia Kierownik Zarządu Dróg Powiatowych zwrócił się do
Zarządu Powiatu z prośbą o uznanie za niewygasające wydatki w 2007 roku,
w kwocie 382 715,00 zł, z czego na:

a) przebudowę drogi powiatowej Nr 3764W Obręb - Kotarczyn, w kwocie
330 150 zł,

b) przebudowę ciągów pieszych ul.Konstytucji 3-go Maja w Sierpcu, w
wysokości 8 255 zł.

c) przebudowę drogi powiatowej Nr 3742W Goleszyn –Dziembakowo –
Borkowo – Zgagowo na odcinku drogi Nr 10 Borkowo – Dziembakowo
w kwocie 44 310 zł.

W dniu 19 grudnia 2007 roku Kierownik zarządu Dróg Powiatowych z wrócił się
ponownie z prośbą o uznanie za niewygasające w kwocie 316 556 zł, w związku z
niezrealizowanymi wydatkami na drodze powiatowej Nr 3742W Goleszyn-Borkowo-
Zgagowo. 
Powodem uznania środków niewygasających w 2007 roku jest brak możliwości
wykonania robót drogowych, z uwagi na warunki atmosferyczne uniemożliwiające
wykonanie tych robót oraz późniejsze uzyskanie pozwolenia na budowę.

2. Wydatki w dziale 851, rozdział 85111 w kwocie 250.000, 00 zł, nie mogą być
zrealizowane w roku bieżącym ze względu na brak specjalistycznych
materiałów budowlanych niezbędnych do wykonania tych prac.

Zarząd Powiatu mając na względzie racjonalne wykorzystanie środków
postanowił jak w uchwale.


