
KADA POWIA..T~j
'N :'~owym Dworze Mazowieckim

uL Mazowiecka 10
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

111/27;/2010Uchwala Nr - .
Rady Powiatu Nowodworskiego

z dnia 30 grudnia 2010 r.

w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają
z upływem roku budżetowego 2010

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późno zm.) w związku
z art. 263 ust. 2, 3 ,4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późno zm.) Rada Powiatu
Nowodworskiego uchwala, co następuje:

Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
2010 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

Środki finansowe na wydatki ujęte w załączniku Nr 1 do uchwały gromadzone
będą na wyodrębnionym subkoncie podstawowego rachunku bankowego.
Ostateczne terminy dokonania wydatków określono w załączniku Nr l do
uchwały.

Ustala się plan finansowy wydatków, o których mowa w § l zgodnie z
załącznikiem nr 2.
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Załącznik Nr 1
do Uchwały
Rady Powiatu Nowodworskiego
Nr .~JJ.!~~!?'Q.!.Q...
z dnia 30 grudnia 2010 r.

Nazwa Nr Ostateczny termin
Lp jednostki zad

Treść Kwota dokonania
wydatku

1 Wzmocnienie konstrukcji,
Starostwo 1110 odtworzenie warstwy ścieralnej na 230.000,00 3I.OS.201Ir

drogach powiatowych
RAZEM 230.000,00



~ADA POWIATu
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05-100 Nowy Dw6r Mazowiecki Załącznik Nr 2

do Uchwały
Rady Powiatu Nowodworskiego
Nr ..ll;I;I.?'.3l.~~n9...
z dnia 30 grudnia 2010 r.

Dział Rozdział § Treść Kwota
600 TRANSPORTILĄCZNOSĆ 230.000,00

60014 Drogi publiczne powiatowe 230.000,00
Wydatki majątkowe:
Wzmocnienie konstrukcji,
odtworzenie warstwy ścieralnej na 230.000,00
drogach powiatowych

RAZEM 230.000,00



Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011 r. ustalono w łącznej kwocie
230.000,00 zł. Dotyczą zadania pn. "Wzmocnienie konstrukcji, odtworzenie warstwy
ścieralnej na drogach powiatowych". W ramach zadania została zawarta umowa w dniu 25
listopada 2010 r. na wykonanie drogi powiatowej w miejscowości Siennica. Umowa
przewiduje wykonanie zadania w dwóch etapach. I etap przewidywał wykonanie dwóch
przepustów pod korpusem drogowym i podbudowy pod warstwy bitumiczne w terminie do
15 grudnia 2010r., II etap wykonanie warstw bitumicznych do 30 kwietnia 2011 roku. Ze
względu na ujemne temperatury i powstałą zmarzliznę gruntu, oraz obfite opady śniegu i
wysoki stan wód gruntowych nie można było wykonać robót z I etapu. Został zawarty aneks
do umowy, w którym uzgodniony został termin na wykonanie wszystkich prac do 30 kwietnia
2011r.


