
projekt Nr 5 
 

UCHWAŁA NR …………………. 
 

RADY POWIATU W OTWOCKU 
z dnia .…………………………….. 

 
w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014 

 
 

 Na podstawie art. 12 pkt 5 i 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595, z późn. zm.) w związku z art. 263 ustawy z dnia                    
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.), uchwala 
się, co następuje: 
 
 § 1. Ustala się wykaz oraz plan finansowy wydatków majątkowych, które nie wygasają  
z upływem roku budżetowego 2014: 
 
Lp. Klasyfikacja budżetowa 

Nazwa zadania Kwota 
Termin 

realizacji dział rozdział paragraf 

1. 600 60014 6050 

Opracowanie dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej na 
przebudowę mostu (JNI: 30001463) 
na cieku bez nazwy w ciągu drogi 
powiatowej Nr 2705W Wiązowna - 
Kąck w miejscowości Wiązowna, 
gm. Wiązowna 

40.000 zł 30.06.2015 

2. 801 80130 6050 

Rozbudowa budynku Zespołu Szkół 
Nr 2 przy ul. Pułaskiego 7 w 
Otwocku na potrzeby warsztatów 
szkolnych 

1.016.091 zł 30.06.2015 

Razem 1.056.091 zł  x 

 
 §  2.  Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 
 
 § 3.  Uchwała  podlega  podaniu do  publicznej  wiadomości  poprzez  zamieszczenie                       
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa 
Powiatowego w Otwocku. 
 
 §  4.   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

Przewodniczący Rady Powiatu 
 

            Dariusz Grajda 
 
 
 
 



 
Uzasadnienie 

 
 Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może ustalić wykaz wydatków, 
które nie wygasają z upływem roku budżetowego i ustalić plan finansowy tych wydatków                       
z określeniem ostatecznego terminu dokonania wydatków w roku 2015. 
 Wykaz wydatków niewygasających dotyczy dwóch zadań inwestycyjnych, na które                    
są zawarte umowy z wykonawcami, tj.: 
1) zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej                          

na przebudowę mostu (JNI: 30001463) na cieku bez nazwy w ciągu drogi powiatowej                   
Nr 2705W Wiązowna - Kąck w miejscowości Wiązowna, gm. Wiązowna” na kwotę 40.000 
zł, w związku z przedłużającymi się terminami wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu 
publicznego, która jest niezbędna do dokończenia przez wykonawcę dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej, a co za tym idzie skutecznego złożenia wniosku o pozwolenie     
na budowę; 

2) zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Nr 2 przy ul. Pułaskiego 7                 
w Otwocku na potrzeby warsztatów szkolnych” na kwotę 1.016.091 zł, w związku                          
z podpisanym aneksem na wydłużenie terminu wykonania zadania. Wydłużenie terminu    
jest spowodowane zmianą sposobu podłączenia do sieci energetycznej. 

 
Mając na uwadze właściwe funkcjonowanie Rady Powiatu w przedmiotowym zakresie 

podjęcie uchwały jest uzasadnione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opracowała: 
Skarbnik Powiatu 
Alicja Matuszewska 


