UCHWAŁA NR XXIV/186/2020
RADY POWIATU W MYSZKOWIE
z dnia 30 lipca 2020 r.
w sprawie zmniejszenia budżetu Powiatu Myszkowskiego na rok 2020
Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U.
z 2020 r., poz. 920), w związku z art. 211 ust. 1, art. 216 ust. 1 i 2 pkt 1, art. 235 ust. 1, i 3 pkt 1, art. 236 ust. 1,
i 4 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.),
Rada Powiatu w Myszkowie uchwala, co następuje:
§ 1.
Dokonuje się zmniejszenia budżetu Powiatu Myszkowskiego:
w złotych

Dział

Dział
rozdz.

600

600
60014

-

-

Dochody ogółem
Transport i łączność
dochody majątkowe
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o
których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej
udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na
dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów
inwestycyjnych

(-)
(-)
(-)

350 000
350 000
350 000

(-)
(-)

0
350 000

(-)

350 000

Wydatki ogółem
Transport i łączność
Drogi publiczne powiatowe
wydatki majątkowe, w tym:
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:
na programy unijne

(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)

350 000
350 000
350 000
350 000
350 000
0

Przebudowa drogi powiatowej od ronda w m. Postęp do ronda w
m.Myszków - Mrzygłód na odcinku długości ok.8,5 km. Wykonanie
dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego - pomoc
finansowa z Gminy Myszków (-) 350 000 zadanie ujęte w WPF

§ 2.
Zmniejszenia budżetu dokonuje się w związku z unieważnieniem postępowania przetargowego (brakiem ofert) na
zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej od ronda w m. Postęp do ronda w m.Myszków - Mrzygłód na odcinku
długości ok.8,5 km. Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego". Konieczne jest
wydłużenie realizacji zadania do końca roku 2021 i związane z tym rozbicie limitu wydatków na rok bieżący
i przyszły, co znajduje odzwierciedlenie w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
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§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady:
Wojciech Picheta
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Uzasadnienie
W związku z unieważnieniem postępowania przetargowego (brakiem ofert) na zadanie pn. „Przebudowa
drogi powiatowej od ronda w m. Postęp do ronda w m.Myszków - Mrzygłód na odcinku długości ok.8,5 km.
Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego", dokonuje się wydłużenia
terminu realizacji do końca roku 2021 i rozbicia limitu zobowiązań w wysokości 1.000.000 zł na wydatki roku
bieżącego i przyszłego. Przedłużenie terminu realizacji zadania pozwoli na prawidłowe wykonanie projektu
budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.
W związku z powyższym proponuje się zmniejszyć dochody i wydatki majątkowe o kwotę 350.000 zł
(środki Gminy Myszków).
Zarząd Powiatu proponuje dokonać powyższych zmian, co znajduje odzwierciedlenie w uchwale.
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