
UCHWAŁA  NR XXIX/217/08
RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE
z dnia 30 grudnia 2008r.


w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają
z upływem roku budżetowego 2008.


Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984,                 Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717,  Nr 162, poz.1568,                          z 2004r. Nr 102,  poz.1055,  Nr 116, poz.1203,  Nr 167, poz.1759,  z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457,  z 2006r. Nr 17, poz.128,  Nr181, poz.1337, z  2007r.                      Nr 48, poz.327,  Nr 138, poz.974,  Nr 173, poz.1218 i z 2008r. Nr 180, poz.1111)                   oraz  art. 191 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach (Dz. U.  Nr 249, poz.2104,  Nr 169, poz.1420, z 2006r. Nr 45, poz.319, Nr104, poz.708, Nr 170, poz.1217             i poz.1218, Nr 187, poz.1381, Nr 249, poz.1832, z 2007r. Nr 82, poz.560, Nr 88, poz.587,     Nr 115, poz.791, Nr 140, poz.984 oraz z 2008r. Nr 180, poz.1112)  
uchwala się, co następuje:

§1.1. Uchwala się wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
     
     2. Załącznik, o którym mowa w ust.1 zawiera:
1)  wykaz planowanych wydatków budżetu miasta, które w 2008r. nie wygasają z   upływem roku budżetowego;
2)   plan finansowy wydatków, o których mowa w pkt 1;
	ostateczne terminy dokonania wydatków, o których mowa w pkt 1 .


§2.  Zobowiązuje się Burmistrza Miasta Lipno do przedstawienia Radzie Miejskiej w Lipnie sprawozdania z wykonania planu wydatków, o jakim mowa w §1, w terminie do dnia 15 kwietnia 2009 r. zadań ujętych w pozycjach nr  1 i 2 . 
 
§3.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lipno.

§4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.






Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Lipnie 

Maria Turska



Uzasadnienie


1)  Budowa budynku socjalnego przy ul. Komunalnej w Lipnie:

Na realizację zadania zaplanowano w budżecie na rok 2008 kwotę 210.000 zł ( po dokonaniu zwiększenia na Sesji  Rady Miejskiej w dniu 28.11.2008r. o 60.000 zł)
W zakresie rzeczowym przewidziano wykonanie projektu, przyłączy do działki, zakupu 4 kontenerów oraz prace wykończeniowe. Do końca roku uregulowane zostały  zaplanowane zobowiązania dotyczące prac projektowych budynku socjalno- mieszkalnego oraz przyłączenie do sieci elektroenergetycznej w kwocie 8.466,87 zł. Z uwagi na termin rozstrzygnięcia przetargu na dostawę kontenerów ( kontenery wykonywane są pod indywidualne zamówienie) oraz wykonania prac  towarzyszących przy realizacji inwestycji, część inwestycja musiała zostać przesunięta na rok 2009. 
Całość zadania została oszacowana na kwotę 203.260,17 zł, więc pozostałe środki w wys. 194.793,30 zł proponuje się zapisać w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2008.   Termin  zakończenia prac wyznaczony został  do końca lutego 2009r.
Termin finansowego rozliczenia: do dnia 21.03.2009 r. 
Środki pozyskane zostały w 100% ze środków EBI+ CEB. Umowa  zabezpieczająca środki  w 2009 roku  została podpisana z BOŚ S.A. Oddział we Włocławku w dniu 30.12.2008r.

2)  Zakup i montaż systemu monitoringu miasta II etap (ul. Korczaka): 

Na realizację zadania zaplanowano w budżecie na rok 2008 kwotę 60.000 zł. W zakresie rzeczowym przewidziano zakupienie i montaż kolejnej kamery w mieście.  Umowę z wykonawcą zawarto w dniu 18 grudnia 2008 r. na kwotę 20.252 zł z terminem rzeczowego  zakończenia  do 31stycznia 2008 r.  
Realizacja powyższej inwestycji zależna była od uzyskania zgody Spółdzielni Mieszkaniowej. Po uzyskaniu stosownej zgody możliwe było dopiero podpisanie umowy z wykonawcą. W przedmiotowej umowie zawarto zapis, ze z uwagi na zbliżający się okres świąteczny zakup  potrzebnych materiałów  może być zrealizowany dopiero w 2009 roku. Dlatego zadanie  proponuje się umieścić w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008. Realizacja finansowa zostanie zakończona do dn. 14.02.2009 r.



