UCHWAŁA NR XX/112/2004
RADY POWIATU W SIEDLCACH

z dnia 28 grudnia 2004 r.
w sprawie ustalenia wydatków nie wygasających z końcem 2004 roku.

Na podstawie art. 130, ust. 1, 2, 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o
finansach publicznych /Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148/ - Rada Powiatu w
Siedlcach postanawia, co następuje:
§11. Ustala się wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
2004 w kwocie 207.018 zł, w dziale 854, rozdział 85403 - Specjalne
ośrodki szkolno - wychowawcze.
2. Ustala się plan finansowy wydatków nie wygasających w układzie
szczegółowej klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem do
niniejszej uchwały.

§2.

Określa się ostateczny termin realizacji wydatków wymienionych w
§ 1 pkt 1 do dnia 30 czerwca 2005 roku.
§3.

Środki na finansowanie wydatków określonych w § 1 podlegają
przekazaniu na wyodrębnione subkonto podstawowego rachunku
bankowego Powiatu Siedleckiego.
§4.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w
Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

PRZ

C ZĄgLJŁABi

Załącznik
do Uchwały Nr XX/112/04
Rady Powiatu w Siedlcach
z dnia 28 grudnia 2004 roku

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW
NIE WYGASAJĄCYCH
z upływem ROKU 2004.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział 85403 - Ośrodki szkolno - wychowawcze
§ 4270 - zakup usług remontowych

-207.018 zł
-207.018 zł
-207.018 zł

Wydatki określone planem przeznacza się na sfinansowanie kosztów
remontu i konserwacji elewacji budynku pałacowego Specjalnego Ośrodka
Szkolno - Wychowawczego w Stoku Lackim.

Uzasadnienie
do uchwały Nr XX/112/2004
Rady Powiatu w Siedlcach
z dnia 28 grudnia 2004 roku.

Plan wydatków w 2004 roku na
realizację prac remontowo konserwatorskich elewacji budynku pałacowego w Stoku Lackim określono na
kwotę 300.338 zł. Zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym w roku
bieżącym na realizację powyższego zadania wydatkowano kwotę 93.320 zł. Na
rok 2005 pozostaje do wydatkowania kwota 207.018 zł dotycząca zakresu
rzeczowego robót wynikających z harmonogramu realizacji zadania.
Proponowane w uchwale ustalenie wydatków nie wygasających dotyczy
zabezpieczenia środków na dokończenie zadania rozpoczętego w 2004 roku.
Termin zakończenia zadania zgodnie z umową i harmonogramem
określony jest na dzień 30 czerwca 2005 roku.

