
UCHWAŁA NR XXXVIII/237/2021 

RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO 

z dnia 28 grudnia 2021 r. 

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

2021 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 1998 r. o samorządzie powiatowym 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 920, Dz. U. z 2021 r. poz. 1038 i Dz. U. z 2021 poz. 1834) oraz art. 263 

ust. 2, 3, 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 

305, Dz. U. z 2021 poz. 1535 i Dz. U. z 2021 poz. 1773), Rada Powiatu Nowodworskiego 

uchwala się, co następuje: 

§ 1. Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 

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 do niniejszej uchwały. 

§ 4. Traci moc uchwała Rady Powiatu Nowodworskiego nr XXXVII/230/2021 z dnia 

14 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 

roku budżetowego 2021 oraz określenia ostatecznego terminu dokonania każdego wydatku 

ujętego w tym wykazie w następnym roku budżetowym. 

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu 

/-/ Mariusz Kraszewski 



Uzasadnienie do uchwały Rady Powiatu Nowodworskiego Nr XXXVIII/237/2021 

z dnia 28 grudnia 2021 r. 

Zgodnie z zapisami art. 263 ustawy o finansach publicznych niezrealizowane wydatki 

budżetowe ustalone w budżecie jednostki samorządu terytorialnego wygasają z upływem 

roku budżetowego, na który zostały zaplanowane. Zgodnie również z tym zapisem istnieje 

możliwość ustalenia wydatków, które z upływem roku nie wygasają pod warunkiem 

posiadania środków na ich wykonanie w budżecie tego roku, w którym zostały zaplanowane. 

W budżecie powiatu nowodworskiego zaplanowano następujące wydatki: 

- w dziale 600 rozdział 60014 

 „Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla 

pieszych zlokalizowanych w ciągu dróg powiatowych”. W wyniku przeprowadzonego 

postępowania przetargowego wybrano najkorzystniejszą ofertę w wysokości 

1 197 107,64 zł. Termin realizacji inwestycji wynosi 22 tygodnie od dnia zawarcia umowy. 

Mając na uwadze termin określony w SWZ, jak również wymagania, co do stosowania 

reżimu technologicznego, przewidzianych do wykonania robót budowlanych objętych 

zakresem umów, wydział IDP zawnioskował o kontynuację ww. zadania w 2022 roku 

i umieszczenie środków finansowych w wydatkach niewygasających.  

 „Przebudowa drogi powiatowej 2431W Nowy Dwór Mazowiecki (ul. Paderewskiego, 

ul. Morawicza). W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wybrano 

najkorzystniejszą ofertę w wysokości 2 316 066,69 zł. Termin realizacji inwestycji wynosi 

22 tygodnie od dnia zawarcia umowy. 

- w dziale 754 rozdział 75412 zaplanowano pomoc finansową dla Miasta Nowy Dwór 

Mazowiecki na dofinansowanie zakupu nowego lekkiego specjalnego samochodu 

ratownictwa – technicznego z funkcją gaśniczą z przeznaczeniem dla OSP Nowy Dwór 

Mazowiecki. Miasto zwróciło się z prośbą o umieszczenie środków w wykazie 

wydatków niewygasających ze względu na wystąpienie nadzwyczajnych okoliczności, 

związanych z pandemią COVID – 19, która dotyczy wybranego dostawcy ww. 

samochodu.  

- w dziale 851 rozdział 85111 



 „Rozbudowa Nowodworskiego Centrum Medycznego wraz z budową bloku 

operacyjnego” 

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną i brak możliwości realizowania poszczególnych zadań, 

Szpital zawnioskował o przesunięcie terminu wydatkowania zaplanowanych środków. 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu 

/-/ Mariusz Kraszewski 



Załącznik Nr 1 

do uchwały Nr XXXVIII/237/2021 

Rady Powiatu Nowodworskiego 

z dnia 28 grudnia 2021 r. 

Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 r. 

Lp. Nazwa jednostki Treść Kwota 

Ostateczny termin 

dokonania 

wydatku 

1. Starostwo 

Powiatowe 

Poprawa bezpieczeństwa 

ruchu pieszych w obszarze 

oddziaływania przejść dla 

pieszych zlokalizowanych 

w ciągu dróg powiatowych 

1 197 107,64 31.05.2022 

2. Starostwo 

Powiatowe 

Rozbudowa Nowodworskiego 

Centrum Medycznego wraz 

z budową bloku operacyjnego 

3 200 000,00 30.06.2022 

3. Starostwo 

Powiatowe 

Przebudowa drogi powiatowej 

2431W Nowy Dwór 

Mazowiecki (ul. 

Paderewskiego, ul. Morawicza) 

2 316 066,69 30.06.2022 

4. Starostwo 

Powiatowe 

Pomoc finansowa dla Miasta 

Nowy Dwór Mazowiecki na 

dofinansowanie zakupu 

lekkiego samochodu 

ratowniczo – gaśniczego dla 

Ochotniczej Straży Pożarnej 

w Nowym Dworze 

Mazowieckim. 

10 000,00 30.06.2022 

RAZEM 6 723 174,33  

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu 

/-/ Mariusz Kraszewski 



Załącznik Nr 2 

do uchwały Nr XXXVIII/237/2021 

Rady Powiatu Nowodworskiego 

z dnia 28 grudnia 2021 r. 

Plan finansowy wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 r. 

Dział Rozdział § Treść Kwota 

600   Transport i łączność 3 513 174,33 

 60014  Drogi publiczne powiatowe 3 513 174,33 

  6050 
Wydatki inwestycyjne jednostek 

budżetowych 
3 513 174,33 

754   
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa 
10 000,00 

 75412  Ochotnicze straże pożarne 10 000,00 

  6300 

Dotacja celowa na pomoc finansową 

udzielaną między jednostkami 

samorządu terytorialnego na 

dofinansowanie własnych zadań 

inwestycyjnych i zakupów 

inwestycyjnych 

10 000,00 

851   Ochrona zdrowia 3 200 000,00 

 85111  Szpitale ogólne 3 200 000,00 

  6220 

Dotacja celowa z budżetu na 

finansowanie lub dofinansowanie 

kosztów realizacji inwestycji i zakupów 

inwestycyjnych innych jednostek sektora 

finansów publicznych 

3 200 000,00 

RAZEM 6 723 174,33 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu 

/-/ Mariusz Kraszewski 


