
                                                                                                     Projekt nr 
 
 

UCHWAŁA NR…………… 
 

RADY POWIATU  OTWOCKIEGO 
z dnia………………………. 

 
w sprawie wydatków, które nie wygasają  z upływem roku  budżetowego 2022 

 
 Na podstawie art. 12 pkt 5 i 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r.  poz. 1526) w związku z art. 263 ustawy z dnia                  
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z 
późn.zm.) uchwala się, co następuje: 
 
 
 § 1. Ustala się wykaz oraz plan finansowy wydatków, które nie wygasają z upływem 
roku budżetowego 2022: 
 

 
 
 §  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. 
 
 
Adwokat Łukasz Banaszek 

Lp. Klasyfikacja budżetowa  
Nazwa zadania 

 
Kwota 

Termin 
Realizacji 

Dział  Rozdział Paragraf 

1. 600 60014 6050 Rozbudowa drogi powiatowej Nr 
2715W 

3 292 582,00 30.06.2023 

2. 600 60014 6050 Modernizacja ciągu pieszo-
rowerowego w drodze 
powiatowej Nr 2764W ul. 
Żeromskiego 
 

200 000,00 30.06.2023 

3. 750 75020 6050 Przebudowa i modernizacja 
łazienki w Starostwie 
Powiatowym w Otwocku ul. 
Komunardów 10 – wejście „D” 
 

78 000,00 31.03.2023 

Razem 3 570 582,00 X 



 
 

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 maksymalny do 30 czerwca roku 
następnego. 

 
 Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2022: 
 
1) Zadanie inwestycyjne  Dział 600 Rozdział 60014 paragraf 6050 pn. „Rozbudowa drogi 

powiatowej Nr 2715W ul. Powstańców Warszawy oraz ul. Wawerskiej  w Otwocku – 
3 292 582,00 zł – w wyniku ogłoszonego postępowania został wyłoniony Wykonawca 
robót budowlanych oraz inspektor nadzoru. Z uwagi na niesprzyjające warunki 
atmosferyczne wszystkie przewidziane w dokumentacji projektowo-kosztorysowej roboty 
budowlane zostaną wykonane do 30 czerwca 2023 r.  
 

2) Zadanie inwestycyjne  Dział 600 Rozdział 60014 paragraf 6050 pn. „Modernizacja 
ciągu pieszo-rowerowego w drodze powiatowej Nr 2764W ul. Żeromskiego” – 
200 000,00 zł – w 2022 roku zawarto umowę na wykonanie robót, lecz z uwagi na 
niesprzyjające warunki atmosferyczne zadanie zostanie ukończone do 30.06.2023 r.   
 

3) Zadanie Dział 750 Rozdział 75020 paragraf 6050 pn. „Przebudowa i modernizacja 
łazienki w Starostwie Powiatowym w Otwocku przy ul. Komunardów 10 - wejście D” 
– 78 000,00 zł, umieszczenie zadania  w wydatkach niewygasających z upływem roku 
2022 wynika  z niemożności  wykonania prac do końca roku 2022. Dnia 30 listopada br. 
wyłoniono wykonawcę robót, który poinformował, że ze względu na duży zakres 
rzeczowy zadania, nie jest w stanie wykonać prac do 31.12.2022 r. Termin wykonania 
zadania do 31.03.2023 r.  

    
W związku z powyższymi okolicznościami niezbędne jest podjęcie powyższej uchwały. 
 
 
Sporządził: 
Wiesław Miłkowski 
Skarbnik Powiatu 


