
 

 

 
UCHWAŁA NR XIII/91/2019 

RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO 

z dnia 19 grudnia 2019 r. 

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

2019 oraz określenia ostatecznego terminu dokonania każdego wydatku ujętego w tym 

wykazie w następnym roku budżetowym 

 

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca o samorządzie powiatowym (Dz. U. 

z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.) oraz art.263 ust. 2, 3, 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), 

Rada Powiatu Nowodworskiego uchwala się, co następuje: 

§ 1. Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 

  

§ 2. Środki finansowe na wydatki ujęte w załączniku nr 1 do uchwały gromadzone będą na 

wyodrębnionym subkoncie podstawowego rachunku bankowego. 

Ostateczne terminy dokonania wydatków określono w załączniku nr 1 do uchwały.  

 

§ 3. Ustala się plan finansowy wydatków, o których mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem nr 2. 

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 Przewodniczący Rady Powiatu 

 /-/ Zdzisław Szmytkowski 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
Załącznik Nr 1 

do uchwały Nr XIII/91/2019 

Rady Powiatu Nowodworskiego 

z dnia 19 grudnia 2019 r. 

 

 

 

 

                 Wykaz wydatków, które nie wygasają  z upływem roku budżetowego 2019 r. 

 

 

 

Lp. 

 

Nazwa jednostki 

 

Treść Kwota 

Ostateczny 

termin dokonania 

wydatku 

1 Starostwo 

Powiatowe 

 

Opracowanie dokumentacji 

projektowo – kosztorysowej 

dla zadnia pn.”Przebudowa 

obiektu mostowego na rzece 

Nasielna w miejscowości 

Nasielsk w ciągu drogi 

powiatowej nr 2422W” 

30 000,00 28.02.2020 

 

RAZEM 

 

30 000,00 

 

 

 

 
 Przewodniczący Rady Powiatu 

 /-/ Zdzisław Szmytkowski  



 
Załącznik Nr 2 

do uchwały Nr XIII/91/2019 

Rady Powiatu Nowodworskiego 

z dnia 19 grudnia 2019 r. 

 

Plan finansowy wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 r. 

 

Dział Rozdział § Treść Kwota 

600   Transport i łączność 30 000,00 

 60014  Drogi powiatowe 30 000,00 

  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 

budżetowych 

30 000,00 

 

RAZEM 

 

 

30 000,00 

 
 Przewodniczący Rady Powiatu 

 /-/ Zdzisław Szmytkowski 

  



Uzasadnienie do uchwały Nr XIII/91/2019 z dnia 19.12.2019 r. 

 
Wydatki na inwestycje drogowe, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 

2019 r. ustalono w łącznej kwocie 30 000,00  zł.  

Wydatek dotyczy Opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadnia 

pn.”Przebudowa obiektu mostowego na rzece Nasielna w miejscowości Nasielsk w 

ciągu drogi powiatowej nr 2422W”, której realizacja jest planowana na rok 2020. 

Projekt jest niezbędny do złożenia wniosku do Ministerstwa Infrastruktury o przyznanie 

dofinansowania ze środków subwencji ogólnej dla powiatu nowodworskiego. 

 

 Przewodniczący Rady Powiatu 

 /-/ Zdzisław Szmytkowski 


