UCHWAŁA Nr 25/IV/2006
RADY POWIATU BYDGOSKIEGO
z dnia 28 grudnia 2006 roku
w sprawie: niezrealizowanych kwot planowanych wydatków, które nie
wygasaj ą z upływem roku bud żetowego

•

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz ądzie
powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688,
Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055
i Nr 167, poz. 1759), art. 191 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z 2005 r. Nr 169, poz. 1420,
z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz.
1218, Nr 187, poz. 1381),

uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala si ę wykaz wydatków, które nie wygasaj ą z upływem roku
budż etowego 2006 oraz plan finansowy tych wydatków zgodnie z za łącznikiem
do niniejszej uchwały.
2. Ostateczny termin dokonania wydatków, o których mowa w pkt 1
ustala si ę na dzień 31 grudnia 2007 roku.

•

§ 2. Wykonanie uchwały powierza si ę Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podj ęcia.

Przew dni zący
gockiego
Rady Powia u
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Uzasadnienie
Działaj ąc w oparciu o art. 191 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.
o finansach publicznych Rada Powiatu Bydgoskiego ustala wykaz wydatków,
które nie wygasaj ą z upływem roku budżetowego 2006 oraz plan finansowy ich
wydatkowania w roku 2007.
Utworzenie wydatków niewygasaj ących jest konieczne ze wzgl ędu na brak
możliwości całkowitego zrealizowania prac remontowych, projektów
budowlano — wykonawczych i inwestycji do ko ńca 2006 roku.

•

•

•
Załącznik
do Uchwały Rady
Powiatu Bydgoskiego
Nr 25/IV/2006
z dnia 28 grudnia 2006 r.
Wykaz wydatków niewygasaj ących w roku bud żetowym 2006 - Plan finansowy dokonania tych wydatków w roku 2007

Ostateczny
termin dokonania
wydatku w roku
2007

Klasyfikacja budżetowa
Dział Rozdział Paragraf

Nazwa jednostki

Przeznaczenie

Starostwo Powiatowe
w Bydgoszczy

Remont drogi powiatowej nr 1501C
Pyszczyn — Suponin
Wykonanie projektu
budowlano — wykonawczego
dla przebudowy drogi powiatowej
nr 1529C
Wojnowo - Bydgoszcz
Wykonanie projektu
budowlano — wykonawczego
dla przebudowy drogi powiatowej
nr 1527C
Prosperowo - Wojnowo

4270

600

60014
4170

852

85202

6050

Dom Pomocy
Społecznej
w Bożenkowie
OGÓŁEM:

Wykonanie systemu
przeciwpożarowego

Kwota

572.370,00

21.050,00

31.12.2007 r.
22.700,00

24.058,00
640.178,00
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