UCHWAŁA NR 97/XIII/11
RADY POWIATU W OTWOCKU
z dnia 1 grudnia 2011 r.
w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budŜetowego 2011

Na podstawie art. 12 pkt 5 i 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art.
263 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240
z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się wykaz oraz plan finansowy wydatków, które nie wygasają z upływem
roku budŜetowego 2011.
Lp.

Klasyfikacja budŜetowa
Dział
rozdział

Nazwa zadania

Kwota

paragraf

1.

851

85111

4300

2.

010

01005

4300

Koszt przekształcenia
ZP ZOZ
Wykonanie aktualizacji
operatu ewidencyjnego
obrębów Zakręt
i Góraszka

Razem

Termin
realizacji

90.000,00

30.06.2012

24.077,00

30.06.2012

114.077,00

x

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 3. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa
Powiatowego w Otwocku.
§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Tomasz Atłowski

Uzasadnienie

W dniu 27 października 2011 r. podjęto uchwałę Rady Powiatu w Otwocku
Nr 89/XII/11 w sprawie wyraŜenia zgody na przekształcenie ZP ZOZ w Otwocku w spółkę
z ograniczoną odpowiedzialnością.
Zgodnie z art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
podmiot tworzący dokonuje na dzień poprzedzający dzień przekształcenia jednorazowego
określenia wartości rynkowej nieruchomości znajdujących się w tym dniu w posiadaniu
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, jeŜeli nieruchomości te
są przekazywane na własność spółce, o której mowa w art. 69 ustawy.
Z uwagi na brak moŜliwości przeprowadzenia wyceny w bieŜącym roku niezbędne
jest zabezpieczenie środków na jej realizację w roku 2012 w postaci wydatków
niewygasających zgodnie z art. 263 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).
Niezbędne jest równieŜ zabezpieczenie środków w postaci wydatków
niewygasających w kwocie 24.077,00 zł w związku z realizacją do 31 maja 2012 r. umowy
dotyczącej wykonania aktualizacji operatu ewidencyjnego obrębów Zakręt i Góraszka, gmina
Wiązowna, po wykonaniu kontroli gleboznawczej zmienionych uŜytków gruntowych.

Przewodniczący Rady
Tomasz Atłowski

