
UCHWAŁA NR XLIV/334/2009 
RADY POWIATU ŁOW ICKIEGO

z dnia 21 grudnia 2009 r.

w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku 
budżetowego 2009

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 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, 
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; 
z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, 
z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753) oraz art. 
191 ust. 2 i ust. 3 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, 
poz. 2104, Nr 169, poz. 1420; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, 

A N  poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, 
poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 
1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 
100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666) Rada Powiatu Łowickiego 
uchwala, co następuje:

§ L Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku 
budżetowego 2009 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się plan finansowy wydatków, które nie wygasają z upływem roku 
budżetowego 2009 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łowickiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.



Uzasadnienie

Zgodnie z art. 191 ust. 2 i ust. 3 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) organ stanowiący jednostki 
samorządu terytorialnego może ustalić wykaz wydatków, których niezrealizowane 
kwoty zamieszczone w budżecie nie wygasają z upływem roku budżetowego, a także 
określić ostateczny termin dokonania każdego wydatku ujętego w tym wykazie. 
Łącznie z wykazem wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, 
organ stanowiący ustala plan finansowy tych wydatków w podziale na działy 
i rozdziały klasyfikacji wydatków z wyodrębnieniem wydatków majątkowych.

Mając na uwadze fakt, iż zadania majątkowe ujęte w wykazie stanowiącym 
załącznik do niniejszej uchwały zgodnie z wnioskami złożonymi przez Wydział 
Architektoniczno - Budowlany w roku bieżącym nie zostaną zrealizowane i będą 
kontynuowane w 2010 roku, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.



Załącznik Nr 1 
do Uchwały Nr XLIV/334/2009 

Rady Powiatu Łowickiego 
z dnia 21 grudnia 2009 r.

Wykaz wydatków Powiatu Łowickiego, 
które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009

Lp. Nazwa zadania Kwota 
(w zł)

Ostateczny
termin

dokonania
wydatku

1 . Budowa budynku administracyjnego Starostwa 
Powiatowego w Łowiczu wraz z zagospodarowaniem terenu

186 115 20.05.2010 r.

2. Przebudowa pomieszczeń po byłym archiwum Starostwa 56 000 31.03.2010 r.
3. Rozbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - 

W ychowawczego w Łowiczu o internat z zapleczem 
żywieniowym i salę gimnastyczną w celu racjonalnego 
zaspokojenia lokalnych potrzeb edukacyjnych dzieci i 
młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych 
społecznie - II etap inwestycji

1 830 437 30.06.2010 r.

4. Zakup samochodu w ramach realizacji projektu pn. 
"Sprawny dojazd - szansa dla niepełnosprawnych"

128 000 31.03.2010 r.

Razem 2 200 552



Załącznik Nr 2 
do Uchwały Nr XLIV/334/2009 

Rady Powiatu Łowickiego 
z dnia 21 grudnia 2009 r.

Plan finansowy wydatków Powiatu Łowickiego, 
które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009

D ział Rozdział W yszczególnienie K w ota 
(w zł)

750 A d m in is trac ja  Publiczna 242 115
75020 S tarostw a Pow iatow e 242 115

Wydatki majątkowe, z tego: 242 115
-  Budowa budynku administracyjnego Starostwa 

Powiatowego w Łowiczu wraz z 
zagospodarowaniem terenu

186 115

-  Przebudowa pomieszczeń po byłym archiwum 
Starostwa

56 000

854 E d u k acy jn a  opieka wychow aw cza 1 958 437
85403 Specjalne ośrodk i szkolno-wychowawcze 1 958 437

W ydatki majątkowe, z tego: 1 958 437
-  Rozbudowa budynku Specjalnego Ośrodka

Szkolno - W ychowawczego w Łowiczu o internat z 
zapleczem żywieniowym i salę gimnastyczną w 
celu racjonalnego zaspokojenia lokalnych potrzeb 
edukacyjnych dzieci i młodzieży 
niepełnosprawnych oraz niedostosowanych 
społecznie - II etap inwestycji

1 830 437

-  Zakup samochodu w ramach realizacji projektu pn. 
"Sprawny dojazd - szansa dla niepełnosprawnych"

128 000

Razem 2 200 552


