
UCHWAŁA NR 13/II/06
RADY POWIATU W SIERPCU

z dnia 15 grudnia 2006 roku

w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem 2006 roku oraz
określenia planu finansowego i terminu dokonania tych wydatków.

                     Na podstawie art.12 pkt. 5 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)

Rada Powiatu uchwala, co następuje:
§ 1

Ustala się wykaz i plan finansowy wydatków, które nie wygasają z upływem 2006
roku.

Lp.
Klasyfikacja budżetowa
Dział Rozdzia

ł
§ Kwota Przeznaczenie

Termin
realizacji

1. 600 60014 6050 160.000,00 Zakup samochodu
ciężarowego do robót
drogowych.

15 czerwiec
2007 rok.

2. 854 85410 4270 150.000,00 Adaptacja
pomieszczeń strychu
użytkowego Bursy
Powiatowej.

31 sierpień
2007 rok

Razem: 317.000,00
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 3

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym
2006.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego.

§ 4

Uchwałę należy przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w
Płocku.

Przewodniczący Rady
     /-/

Waldemar Olejniczak



Uzasadnienie 

UCHWAŁY NR 13/II/06
RADY  POWIATU W SIERPCU

z dnia 15 grudnia 2006 roku

w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem 2006 roku oraz
ustalenia planu finansowego i terminu dokonania tych wydatków.

Rada Powiatu podejmując decyzję ustalenia planu wydatków niewygasających z
końcem 2006 roku brała pod uwagę:

1. W dniu 3 grudnia Kierownik Zarządu Dróg Powiatowych zwrócił się z prośbą
o uznanie za niewygasające wydatki w 2006 roku przeznaczone na zakup
samochodu ciężarowego do robót drogowych, ze względu na procedury
przetargowe oraz fakt pozyskania środków w miesiącu grudniu br.

2. Wydatki w dziale 854, rozdział 85410 w kwocie 150.000, 00 zł, nie mogą być
zrealizowane w roku bieżącym ze względu na procedury przetargowe oraz fakt
pozyskania środków na ten cel w miesiącu grudniu 2006 roku.

Rada Powiatu mając na względzie racjonalne wykorzystanie środków
postanowiła jak w uchwale.


