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Uchwala Nr ••~~... ~.:.... oo~. i .... 'L

Rady Powiatu Nowodworskiego
Z dnia 19grudnia 2013 r.

w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku
budżetowego 2013

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.
U. z 2013 r. Nr 595 i poz. 645), art. 263 ust. 2, 3, 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 i poz. 938) Rada Powiatu uchwala co
następuje:

§1. Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013
zgodnie z załącznikiem nr l do niniejszej uchwały.

§2. l. Środki finansowe na wydatki ujęte w załączniku nr l do niniejszej uchwały
gromadzone będą na wyodrębnionym subkoncie podstawowego rachunku bankowego.
2. Ostateczne terminy dokonania wydatków określono w załączniku nr l do niniejszej
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.
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ZałącznikNr tdp uchwały
Nr .~\\.:(I.~l(';;::)/.~«.;Jt.]
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 19 grudnia 2013 r.

Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013 r.

Ostateczny

Lp. Nazwa jednostki Treść Kwota termin
dokonania
wydatku

Przebudowa drogi powiatowej nr
l Starostwo 2420W (odcinek do gr. powiatu) 358211,56 31.05.2014r

Dotacja dla gminy Nasielsk na
2 Starostwo zadanie pn. "Przebudowa drogi 1 104580,54 30.04.2014r

powiatowej 2409W Nasielsk-
Pomiechówek (ul. POW w
Nasieisku)"
Przebudowa drogi powiatowej nr

3 Starostwo 2411 W od drogi woj. 57] 142680,00 30.04.2014r
Borkowo - Błędowo - Szczypiorno

RAZEM 1605472,10
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Załącznik I1r,2dp QC!1wały
Nr. f..;,! t.!X/ ~ki :"l./::(L.~.?)
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 19 grudnia 2013 r.

Plan finansowy wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013 r.

Dział Rozdział ~ Treść Kwota
600 Transport i łączność 1 605472,10

60014 Drogi publiczne powiatowe l 605472,10
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 500891,56

budżetowych
Dotacje celowe przekazane gminie
na inwestycje i zakupy

6610 inwestycyjne realizowane na l 104580,54
podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu
terytorialnego

RAZEM 1605472,10

2



Uzasadnienie do uchwały

Zgodnie z art. 263 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych organ
stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może ustalić w drodze uchwały wykaz
wydatków, które nie wygasają z końcem roku.

"Przebudowa drogi powiatowej nr 2420W (odcinek do gr. Powiatu)"
Umowa zawarta została na podstawie zamówień publicznych w trybie przetargu
nieograniczonego (ZP.272.1.29.2013), której termin zakończenia realizacji jest planowany na
30.12.2013. Zgodnie z umową Zamawiający po pisemnym zgłoszeniu gotowości do odbioru
powołuje komisję odbiorową, po przyjęciu robót i sporządzeniu protokołu Wykonawca może
wystawić fakturę za wykonane roboty. Termin płatności zgodnie z umową - 30 dni. W
związku z powyższym wydatek będzie poniesiony w roku 2014. Jednocześnie informujemy iż
wymieniona inwestycja finansowana jest częściowo ze środków pochodzących z dotacji gm.
Czosnów.
"Przebudowa drogi powiatowej nr 2411 W od drogi woj. 571 Borkowo - Błędowo -
Szczypiorno"
Umowa zawarta została na podstawie zamówień publicznych w trybie przetargu
nieograniczonego (ZP.272.1.21.20 13), której to termin zakończenia realizacji jest planowany
na 29.11.2013. W związku z przedłużającym się postępowaniem związanych z uzyskaniem
niezbędnych do przygotowania opracowania pozwoleń i decyzji, w szczególności decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach, zgody na realizację inwestycji oraz podziałami
geodezyjnymi Wykonawca wystąpił do Zamawiającego o przedłużenie terminu ww. umowy.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przedłużenie - aneks li" l przewiduje terminy realizacji:
etap I do 10.01.2014r.; etap II do 20.02.2014r. Płatność za ww. umowę nastąpi w I kwartale
2014r.
Dotacja dla gminy Nasielsk na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej 2409W
Nasielsk - Pomiechówek (ul. POW w Nasieisku)"
Wydatki dotyczą powierzenia zadania gminie Nasielsk na przebudowę drogi powiatowej.
Zgodnie z zawartym porozumieniem zadanie powinno zostać wykonanie do końca 2013 roku.
W dniu 11.12.2013 roku wpłynął wniosek Burmistrza gminy Nasielsk o umieszczenie dotacji
w wydatkach niewygasających powiatu w związku z przedłużającymi się pracami
związanymi z odbiorem przedmiotowych robót.
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