Uchwała Nr XXXVIII/236/2017
Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 28 grudnia 2017 roku
w sprawie: wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

Na podstawie art. 263 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz.2077)
oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1868) uchwala
się, co następuje:
§1
1.

Ustala się wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 w kwocie 2.855.931,88 zł z przeznaczeniem
na:



Wycinka drzew w pasie drogowym na terenie dróg powiatowych (Powiatowy Zarząd Dróg) – 30.000,00 zł,



Przebudowa dróg powiatowych nr 5692P Mroczeń - Laski oraz nr 5688P Laski - Trzcinica – Wielki Buczek (dokumentacja
projektowa) (Starostwo Powiatowe w Kępnie) – 113.160,00 zł,



Przebudowa drogi powiatowej nr 5599P Krążkowy - Mikorzyn (Starostwo Powiatowe w Kępnie) – 1.102.374,68 zł,



Remont ściany budynku przy ul. Kościuszki 5 (Starostwo Powiatowe w Kępnie) – 36.706,00 zł,



Opracowanie ekspertyzy technicznej budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi p. Kępnem dotyczącej bezpieczeństwa
przeciwpożarowego (Zespół Szkół Specjalnych) – 9.840,00 zł,



Przebudowa budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi p. Kępnem (Starostwo Powiatowe w Kępnie) – 188.332,00 zł,



Przebudowa basenu przy Zespole Szkół Specjalnych w Słupi p. Kępnem (Starostwo Powiatowe w Kępnie) –
1.226.928,86 zł,



Kontynuacja rozbudowy bloku operacyjnego wraz z zapleczem SPZOZ w Kępnie (Starostwo Powiatowe w Kępnie) –
105.147,34 zł,



Remont pomieszczeń biurowych oraz łazienki w budynku powiatu kępińskiego przy ul. Sienkiewicza 26 (Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie) – 25.485,00 zł,


2.

Wymiana drzwi w budynku przy ul. Sienkiewicza 26 (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie) – 17.958,00 zł,
Ostateczny termin dokonania wydatków w ust. 1 ustala się na dzień 30 czerwca 2018 roku.
§2

Ustala się plan finansowy wydatków określonych w § 1:
Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe
§ 4300 Zakup usług pozostałych

30.000,00 zł

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

113.160,00 zł

§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1.102.374,68 zł

Dział 750 Administracja publiczna
Rozdział 75020 Starostwa powiatowe
§ 4270 Zakup usług remontowych

36.706,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne
§ 4390 Zakup usług obejmujących wykoanie ekspertyz, analiz i opinii

9.840,00 zł

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1.415.260,86 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85111 Szpitale ogólne
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

105.147,34 zł

Dział 852 Pomoc społeczna
Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie
§ 4270 Zakup usług remontowych

25.485,00 zł

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

17.958,00 zł

§3
Środki finansowe na wydatki gromadzone są na wyodrębnionym subkoncie podstawowego rachunku bankowego powiatu.
§4
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kępińskiego.
§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
do uchwały Nr XXXVIII/236/2017
Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie: wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego
Art. 263 ustawy o finansach publicznych wprowadza możliwość ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku
bieżącego.
Środki zostaną przeznaczone na zadania określone w § 1 niniejszej uchwały. Na wszystkie zadania zostały podpisane umowy
i zostaną one wykonane do dnia 30 czerwca 2018 roku.
W takiej sytuacji podjęcie uchwały jest właściwe i zasadne.

