Zarządzenie Nr 418
Prezydenta Miasta Olsztyn
z dnia 30 grudnia 2009 roku
w sprawie ustalenia planu wydatków, które nie wygasają z mocy prawa z upływem
2009 roku
Na podstawie art. 187 ust. 1 w związku z art. 191 ust. 1a ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420, z 2006 roku Nr 45,
poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 249, poz. 1832,
z 2007 roku Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, Nr 82, poz. 560,
z 2008 roku Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505 oraz
z 2009 roku Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72 poz. 619 i Nr 79 poz. 666) zarządzam,
co następuje:
§1
1. Ustalam plan wydatków, które nie wygasają z mocy prawa z upływem 2009 roku
i określam ostateczne terminy ich dokonania, zgodnie z załącznikiem do niniejszego
zarządzenia.
2. Odsetki od zgromadzonych środków podlegają odprowadzeniu na rachunek bieżący
budżetu Miasta Olsztyn.
§2
Rada Miasta Olsztyn otrzyma informację z wykonania planu wydatków, o którym mowa
w §1 ust. 1, w terminach i trybie określonym w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie
sprawozdawczości budżetowej, dla sprawozdań o wydatkach budżetowych.
§3
Na 30 grudnia 2009 roku niewykorzystane środki z Funduszu Spójności wynoszą
592.405,19 € i przeznaczone są na realizację poniższych zadań:
1) Budowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz rozbudowa sieci
wodociągowej w Olsztynie część I (02A/1, 02A/2),
2) Budowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz rozbudowa sieci
wodociągowej w Olsztynie wraz z budową urządzeń do podczyszczania wód deszczowych
na wylotach do Łyny część II (03A/1, 03A/2, 03A/3).
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Zapłaty za wykonane roboty dokonywane są w PLN w wartości stanowiącej równowartość
kwoty Euro przeliczanej zgodnie z obowiązującym w dniu zapłaty kursem banku (kurs
kupna), z którego dokonywana jest zapłata na konto wykonawcy.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 30 grudnia 2009 roku i podlega podaniu do publicznej
wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Olsztyn.
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