Uchwała Nr 250/XXXVIII/2005
Uchwała w sprawie zawarcia wieloletniej umowy w ramach wydatków bieŜących.
UCHWAŁA NR 250/XXXVIII/2005
RADY POWIATU W OTWOCKU
z dnia 21 grudnia 2005 r.
w sprawie zawarcia wieloletniej umowy w ramach wydatków bieŜących
Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. nr
142 z 2001r poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 124 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 26 listopada 1998r o
finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2003r Nr 15
poz. 148 z późn. zm.) uchwala się, co następuje.
§1
1.WyraŜa się zgodę na zawarcie przez Powiat Otwocki i jednostki organizacyjne powiatu otwockiego
trzyletniej umowy na ubezpieczenie mienia, od odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczeń komunikacyjnych
na lata 2006-2008 .
2.Koszt ubezpieczenia o którym mowa w ust 1 w latach 2006-2007 dla kaŜdego roku wynosi 105.000 zł /
słownie: sto pięć tysięcy złotych/ , dla roku 2008 – 37.920 zł /słownie: trzydzieści siedem tysięcy
dziewięćset dwadzieścia zł/ - dotyczy tylko ubezpieczeń komunikacyjnych i finansowany będzie ze środków
budŜetowych Powiatu Otwockiego na wydatki bieŜące określonych w planach finansowych jednostek
organizacyjnych powiatu.
3.Ustala się zasadę zapewnienia w budŜecie Powiatu Otwockiego na poszczególne lata środków
finansowych w wysokości umoŜliwiającej poniesienie na ten cel wydatków przez jednostki organizacyjne
powiatu do wysokości określonej w umowie.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§3
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa
Powiatowego w Otwocku i w Biuletynie Informacji Publicznej.
Uzasadnienie

W celu obniŜenia kosztów ubezpieczenia mienia powiatu, od odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczeń
komunikacyjnych zasadne jest wyłonienie ubezpieczyciela dla wszystkich jednostek organizacyjnych
powiatu i zawarcie zbiorczego ubezpieczenia. Koszty takiego ubezpieczenia ponosi kaŜda jednostka
organizacyjna w części której ubezpieczenie jej dotyczy. PoniewaŜ planowane jest zawarcie umowy
ubezpieczenia na trzy lata, a budŜet powiatu i tym samym plany finansowe jednostek organizacyjnych
powiatu uchwalane są na jeden rok budŜetowy, organ stanowiący j.s.t. władny jest podjąć uchwałę w
której wyraŜa zgodę na podpisanie wieloletniej umowy i zobowiąŜe się do zabezpieczenia w budŜecie
kaŜdego roku środków na realizację tej umowy. Stąd zasadne i niezbędne jest podjęcie stosownej
uchwały.

