
UCHWAŁA NR XI/71/2019
RADY POWIATU W SIEDLCACH

z dnia 20 grudnia 2019 r.

w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z końcem 2019 roku

Na podstawie art. 263 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 
z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) – Rada Powiatu w Siedlcach uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 w kwocie 
271.584,00 zł, w dziale 600, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe.

2. Ustala się plan finansowy wydatków niewygasających w układzie szczegółowej klasyfikacji 
budżetowej, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się ostateczny termin realizacji wydatków wymienionych w § 1 ust. 1 do dnia 
31 marca 2020 roku.

§ 3. Środki na finansowanie wydatków określonych w § 1 podlegają przekazaniu na wyodrębnione 
subkonto podstawowego rachunku bankowego Powiatu Siedleckiego.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
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Załącznik do uchwały Nr XI/71/2019

Rady Powiatu w Siedlcach

z dnia 20 grudnia 2019 r.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW
NIEWYGASAJĄCYCH Z UPŁYWEM ROKU 2019

Dział 600 – Transport i łączność 271.584,00 zł
Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe 271.584,00 zł
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 271.584,00 zł

Wydatki określone planem przeznacza się na sfinansowanie kosztów wykonania trzech zadań 
inwestycyjnych pn.
1. „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu w ciągu drogi powiatowej 

nr 3659W Kotuń - Oleksin - Bojmie w m. Kotuń” z planem wydatków niewygasających w kwocie 
48.954,00 zł, zgodnie z aneksem do Umowy Nr D.273.20.2019 z dnia 15 maja 2019 roku, 

2. „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej 3611W 
Mokobody - Suchożebry na odcinku Mokobody - Osiny Górne” z planem wydatków 
niewygasających w kwocie 152.520,00 zł, zgodnie z aneksem do Umowy Nr D.273.21.2019 z dnia 
31 maja 2019 roku, 

3. „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej 
nr 3638W w m. Czuryły” z planem wydatków niewygasających w kwocie 70.110,00 zł, zgodnie 
z aneksem do Umowy Nr D.273.22.2019 z dnia 31 maja 2019 roku.  
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Uzasadnienie

W związku z otrzymanymi wnioskami Wykonawców wyłonionych w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego o przedłużenie terminów realizacji umów na zadania pn.:

1. „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu w ciągu drogi
powiatowej nr 3659W Kotuń - Oleksin - Bojmie w m. Kotuń” z planem wydatków
niewygasających w kwocie 48.954,00 zł, zgodnie z aneksem do Umowy Nr D.273.20.2019 z dnia
15 maja 2019 roku zawartej z wykonawcą,

2. „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej 3611W
Mokobody - Suchożebry na odcinku Mokobody - Osiny Górne” z planem wydatków
niewygasających w kwocie 152.520,00 zł, zgodnie z aneksem do Umowy Nr D.273.21.2019 z dnia
31 maja 2019 roku zawartej z wykonawcą,

3. „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ciągu drogi
powiatowej nr 3638W w m. Czuryły” z planem wydatków niewygasających w kwocie
70.110,00 zł, zgodnie z aneksem do Umowy Nr D.273.22.2019 z dnia 31 maja 2019 roku zawartej
z wykonawcą,

przedłuża się terminy realizacji umów i ustala wydatki niewygasające w wysokości określonej
powyżej dla zadań wymienionych w pkt 1, 2 i 3 z powodów niezależnych i niezawinionych przez
Wykonawców, tj. przedłużającymi się procedurami administracyjnymi uzyskania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia i pozwoleń
wodnoprawnych.

Zamawiający podpisał Aneksy do umów z terminem zakończenia realizacji przedmiotu
zamówienia publicznego w I kwartale 2020 roku.

Zgodnie z art. 263 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U.
z 2019 r. poz. 869 z późn.zm.) ustala się wydatki niewygasające w celu zabezpieczenia środków na
dokończenie i wykonanie planowanych zadań.

Termin rozliczenia realizacji zadań ustala się na dzień 31 marca 2020 roku.
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