
UCHWAŁA NR L/305/2022 

RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO 

z dnia 29 grudnia 2022 r. 

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

2022 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 2022 r. poz. 1526) oraz art.263 ust. 2, 3, 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) Rada Powiatu Nowodworskiego uchwala 

się, co następuje: 

§ 1.  Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 

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.  Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 

§ 5.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady Powiatu 

/-/ Zdzisław Szmytkowski 

  



Załącznik Nr 1 do uchwały Nr L/305/2022 Rady Powiatu Nowodworskiego 

z dnia 29 grudnia 2022 r. 

Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 r. 

Lp. Nazwa jednostki Treść Kwota 

Ostateczny termin 

dokonania 

wydatku 

1. 1

. 

Starostwo 

Powiatowe 

Budowa ciągu pieszo – 

rowerowego przez 

miejscowości Cegielnia Psucka 

i Psucin przy drodze 

powiatowej nr 2409W 

695 142,00 30.06.2023 

2. 2

. 

Starostwo 

Powiatowe 

Przebudowa drogi powiatowej 

2427W Nasielsk – Malczyn – 

Ruszkowo na odcinku 820 m 

przez miejscowości Kosewo 

i Chlebiotki 

795 635,71 30.06.2023 

RAZEM 1 490 777,71  

Przewodniczący Rady Powiatu 

/-/ Zdzisław Szmytkowski 

  



Załącznik Nr 2 do uchwały Nr L/305/2022 Rady Powiatu Nowodworskiego z 

dnia 29 grudnia 2022 r. 

Plan finansowy wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 r. 

Dział Rozdział § Treść Kwota 

600   Transport i łączność 1 490 777,71 

 60014  Drogi publiczne powiatowe 1 490 777,71 

  6050 
Wydatki inwestycyjne jednostek 

budżetowych 
1 490 777,71 

RAZEM 1 490 777,71 

Przewodniczący Rady Powiatu 

/-/ Zdzisław Szmytkowski 

  



Uzasadnienie do uchwały Nr L/305/2022 z dnia 29 grudnia 2022 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  

 „Budowa ciągu pieszo – rowerowego przez miejscowości Cegielnia Psucka i Psucin przy 

drodze powiatowej nr 2409W”  

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wybrano najkorzystniejszą 

ofertę w wysokości 587 940 zł. W związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych 

wartość umowy zwiększono o kwotę 107 202 zł. Wartość zadania na dzień 29.12.2022 r. 

wynosi 695 142 zł.  

 „Przebudowa drogi powiatowej 2427W Nasielsk – Malczyn – Ruszkowo na odcinku 820 

m przez miejscowości Kosewo i Chlebiotki” 

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wybrano najkorzystniejszą 

ofertę w wysokości 795 635,71 zł.  

Termin wykonania robót objętych ww. umowami nie został dotrzymany, Wydział Inwestycji 

i Dróg Powiatowych wnioskuje o przeniesienie środków finansowych przewidzianych 

w budżecie roku 2022 na ww. zadania, jako niewygasające z upływem roku budżetowego. 

Przewodniczący Rady Powiatu 

/-/ Zdzisław Szmytkowski 


