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UCHWALA NR .. .I.. .I10
RADY POWIATU KONIŃSKIEGO
z dnia

.

w sprawie ustalenia wydatków budżetu Powiatu
z upływem roku budżetowego 2010

Konińskiego,

które nie wygasają

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 05 czerwca 1998r. o samorządzie
powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późno zm.) i art. 263 ust. 2, 3, 4 i 5 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240
z późno zm.) uchwala się, co następuje:
§1
Ustala się, iż wydatkiem, który nie wygasa z końcem roku budżetowego 2010 stanowi
wydatek w wysokości 413.000 zł - dział 854, rozdział 85403, § 6050 na "Budowę boiska
wielofunkcyjnego, skoczni w dal i placu zabaw przy Specjalnym Ośrodku SzkolnoWychowawczym w Rychwale".
§2
Kwota wydatków, o której mowa w § 1 winna zostać wykorzystana do dnia 31 maja 2011r.
i po upływie tego terminu podlega przekazaniu na dochody budżetu powiatu.
§3
Zarząd Powiatu przekaże Radzie Powiatu informację o wykorzystaniu
w § 1 w terminie do dnia 30 czerwca 2011r.
§4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE
do projektu uchwały
Rady Powiatu Konińskiego

w sprawie ustalenia wydatków budżetu Powiatu Konińskiego,
z upływem roku budżetowego 2010

które nie wygasają

W trakcie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego,
skoczni

w dal i placu

zabaw

przy

Specjalnym

Ośrodku

Szkolno- Wychowawczym

w Rychwale" wystąpiły opóźnienia powodujące zakończenie tych prac w 2011 roku.
Główną przyczyną
wykonanie

końcowych

są warunki pogodowe
robót

budowlanych.

(niskie temperatury)

Wiąże

się to jednak

uniemożliwiające
z przesunięciem

zaplanowanych wydatków w kwocie 413.000 zł do realizacji w 2011 roku jako wydatków,
które nie wygasają z końcem roku 2010.
Inwestycja zostanie zakończona wczesną wiosną2011 roku.
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