OBR.0006.348.2017

/Projekt/

Uchwała Nr ...../...../.....
Rady Powiatu w Oświęcimiu
z dnia .................... 2017 r.
w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1868) oraz art. 263 ust. 2, 3 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.
z 2017 r. poz. 2077) Rada Powiatu uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017, plan finansowy
oraz termin ostatecznego dokonania tych wydatków jak w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Ogólna
501.120 zł.

kwota

wydatków

niewygasających

z upływem

roku

budżetowego

2017 wynosi

§ 3. Środki finansowe na wydatki związane z realizacją zadań ujętych w § 1 gromadzone będą na
wyodrębnionym subkoncie podstawowego rachunku bankowego Powiatu.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Oświęcimiu.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Projekt

Załącznik
do uchwały Nr
Rady Powiatu w Oświęcimiu
z dnia

WYKAZ WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2017

L.p
.

PLAN FINANSOWY

KWOTA
WYDATKU

1. Dział 600 Transport i łączność

40 000,00

1.1 Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe
Wydatki majątkowe, w tym:

40 000,00
40 000,00

"Odwodnienie odcinka drogi powiatowej ul. Grojecka w Zaborzu"

40 000,00

2. Dział 750 Adminiastracja publiczna

133 000,00

2.1 Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

133 000,00

Wydatki majątkowe, w tym:
"Zakup nowego serwera oraz oprogramowania do elektronicznego obiegu
dokumentów"

133 000,00

204 000,00

3.1 Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

204 000,00

"Prace malarskie i remontowe hali sportowej w PZ Nr 2 w Oświęcimiu"

204 000,00

124 120,00

4.1 Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

124 120,00

Wydatki majątkowe, w tym:

124 120,00

"Modernizacja infrastuktury technicznej placu wewnętrznego wraz z ułożeniem kostki
brukowej w DPS w Bobrku - etap I"

124 120,00
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30.06.2018

204 000,00

4. Dział 852 Pomoc Społeczna

OGÓŁEM

30.06.2018

133 000,00

3. Dział 801 Oświata i wychowanie
Wydatki majątkowe, w tym:

OSTATECZNY
TERMIN
DOKONANIA
WYDATKU

30.06.2018

30.06.2018

501 120,00
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Uzasadnienie
W związku z brakiem możliwości zrealizowania zadań do dnia 31.12.2017 r. zasadnym jest utworzenie
wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 r.
1) W dziale 600, rozdział 60014 środki w wysokości 40.000 zł dotyczą zadania inwestycyjnego pn.
„Odwodnienie odcinka drogi powiatowej ul. Grojecka w Zaborzu”, w Starostwie Powiatowym
w Oświęcimiu.
Wnioskowana kwota nie może być wydatkowana w 2017 r. z powodu braku możliwości opracowania
kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej do końca 2017.
2) W dziale 750, rozdział 75020 środki w wysokości 133.000 zł dotyczą zadania inwestycyjnego pn.
„Zakup nowego serwera oraz oprogramowania do elektronicznego obiegu dokumentów” w Starostwie
Powiatowym w Oświęcimiu.
Wnioskowana kwota nie może być wydatkowana w 2017 r. z powodu braku możliwości zakupu
serwera na potrzeby eDokumentu oraz długie terminy oczekiwania na wdrożenie, instalację, konfigurację
oprogramowania oraz szkolenia pracowników. Rozpoczęcie procedury zakupu serwera i oprogramowania
planowane w 2017 r.
3) W dziale 801, rozdział 80120 środki w wysokości 204.000 zł dotyczą zadania inwestycyjnego pn.
„Prace malarskie i remontowe hali sportowej w PZ Nr 2 w Oświęcimiu”, w PZ Nr 2 w Oświęcimiu.
Zadanie będzie realizowane w trakcie ferii zimowych w roku 2018.
4) W dziale 852, rozdział 85202 środki w wysokości 124.120 zł dotyczą zadania inwestycyjnego pn.
„Modernizacja infrastruktury technicznej placu wewnętrznego wraz z ułożeniem kostki brukowej w DPS
w Bobrku - etap I”, w DPS w Bobrku.
Termin realizacji jest niemożliwy do wykonania w 2017 r. w uwagi na warunki atmosferyczne,
niesprzyjające wykonywaniu robót w terenie otwartym, zwłaszcza w zakresie instalacji CO (potencjalni
wykonawcy, z którymi były prowadzone negocjacje odmówili podjęcia się robót w 2017 r.).
Spełnione są wymogi określone w art. 263 ust. 3 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r.
poz. 1870).
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