UCHWAŁA NR XLI.213.17
Rady Powiatu Międzyrzeckiego
z dnia 28 grudnia 2017 r.
w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (T. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) w związku z art.
263 oraz 251 ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(T. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)
- Rada Powiatu Międzyrzeckiego uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się wykaz niezrealizowanych wydatków, ujętych w budżecie
Powiatu Międzyrzeckiego na rok 2017, które nie wygasają z upływem tego roku
budżetowego w kwocie 43.405,19 zł, z czego wydatki majątkowe wynoszą
23.370,00 zł, z przeznaczeniem na dokonanie końcowych płatności dla zadań
określonych w załączniku do uchwały.
§ 2. Plan finansowy i ostateczny termin wydatkowania kwoty określonej
w § 1 określa załącznik do uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu
Jarosław Szałata

Uzasadnienie
Na kwotę 43.405,19 zł składają się następujące zadania:
- realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Międzyrzeczu zadanie dotyczące
wykonania kompleksowej dokumentacji aplikacyjnej dotyczącej zadania: „Przebudowa drogi
powiatowej nr 1339F na odcinku od węzła A2 do planowanej obwodnicy i budowy
obwodnicy miasta Trzciel; budowy skrzyżowania obwodnicy z DK Nr 92” na kwotę
23.370,00 zł, Realizacja zadań przesuwa się na rok przyszły, ze względu na trwającą
procedurę opracowania dokumentacji przez inną jednostkę projektową i brak możliwości
aplikowania przez wykonawcę o środki pomocowe. Termin wydatkowania środków określa
się do dnia 30 czerwca 2018 roku. Płatność nastąpi z rozdziału 60014 z paragrafu 6050.
- realizowane przez Starostwo Powiatowe zadanie dotyczące zlecenia geodezyjnego
podziału działki ewidencyjnej nr ¼ w Rokitnie gmina Przytoczna, stanowiącej własność
Powiatu Międzyrzeckiego na kwotę 19.000,00 zł. Ze względu na przedłużający się czas
trwania postępowania podziałowego nie jest możliwe zakończenie zadania do końca
bieżącego roku. Termin wykonania zadania i wydatkowania środków to 30 czerwca 2018
roku. Płatność nastąpi z rozdziału 71012 z paragrafu 4300.
- realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Międzyrzeczu zadanie
w zakresie wydatków bieżących, które nie wygasają z upływem roku budżetowego na kwotę
1.035,19 zł. Środki pozyskane w ramach realizacji zadania obsługi Programu pt. „WALEC”
i związane są z zakupem auta do przewozu osób niepełnosprawnych dla gminy Pszczew.
Zakup busa nastąpi w 2018 roku, a termin rozliczenia zadania przypada na dzień 30 kwietnia
2018 roku, stąd termin wydatkowania środków niewygasających określa się na 30 kwietnia
2018 r. Płatność nastąpi z rozdziału 85218 z paragrafu 4010 – 1.035,19 zł.

Załącznik do uchwały
Rady Powiatu Międzyrzeckiego
nr XLI.213.17
z dnia 28.12.2017 r.

Plan finansowy wydatków, niewygasających z upływem roku budżetowego 2017.
I. Zarząd Dróg Powiatowych w Międzyrzeczu
1. Z przeznaczeniem na dokonanie końcowych płatności przez Zarząd Dróg
Powiatowych w Międzyrzeczu za realizację zadania inwestycyjnego:
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1339F na odcinku od węzła A2 do
planowanej obwodnicy i budowy obwodnicy miasta Trzciel; budowy
skrzyżowania obwodnicy z DK Nr 92” na kwotę 23.370,00zł,
2. Termin wydatkowania środków określa się do dnia 30 czerwca 2018.
3. Dział 600 rozdział 60014 § 6050 w kwocie ogółem –23.370,00 zł.

II. Starostwo Powiatowe.
1. Zadanie dotyczące geodezyjnego podziału działki ewidencyjnej nr ¼ w
Rokitnie gmina Przytoczna.
2. Termin wydatkowania środków określa się do dnia 30 czerwca 2018 r.
3. Dział 710 rozdział 71012 § 4300 w kwocie – 19.000,00 zł.
III. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Międzyrzeczu.
1. Zadanie w zakresie wydatków bieżących, dotyczące realizacji zadania
obsługi Programu pt. „WALEC” związane z zakupem auta do przewozu
osób niepełnosprawnych dla gminy Pszczew.
2. Termin wydatkowania środków określa się na 30 kwietnia 2018 r.
3. Dział 852 rozdział 85218 § 4010 – 1.035,19 zł,

