
Uchwala Nr 111/23/2018 
Rady jPowiatu Mławskiego 
z dnia 28 grudnia 2018r 

w sprawie wydatków budżetu powiatu mławskiego, które nie wygasają z upływem roku 
budżetowego. 

Na podstawie art. 263 ust. 2, 3 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach 
publicznych / tj. Dz. U. z 2017r , poz. 2077 ze zmian./ oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 
czerwca 1998r o samorządzie powiatowym / tj. Dz. U. z 2018r .poz. 995 ze zmian./ Rada 
Powiatu Mławskiego uchwala co następuje: 

§1 

Ustala się wykaz planowanych wydatków w budżecie powiatu oraz ostateczne terminy 
dokonywania wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018 ,określony 
w załączniku nr 1 do uchwały. 

§2 

Ustala się plan finansowy wydatków , o których mowa w § 1 uchwały, określony w 
załączniku nr 2 do uchwały. 

§3 

Dysponenci środków przekazują informacje o wykonaniu planu finansowego 
wymienionego w § 2 w trybie i terminach określonych w odrębnych przepisach w sprawie 
sporządzania sprawozdawczości budżetowej dla sprawozdań o wydatkach budżetowych, 
które nie wygasły z upływem roku budżetowego. 

§4 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Mławskiego. 

§5 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji. 

Przewodniczący Rady Powiatu 

Łukasił Jan Łukasik 



Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu 
Mławskiego Nr 111/23/2018 z dnia 
28.12.2018 r. 

Wykaz planowanych wydatków budżetu powiatu, które w 2018 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego 

Lp. 
Nazwa jednostki 
/realizatora zadania/ Wyszczególnienie zadania Kwota w zł Termin realizacji 

1. 
Powiatowy Zarząd 
Dróg w Mławie 

Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę 
skrzyżowania ulic Tadeusza Kościuszki, Joachima Lelewela i 
Henryka Sienkiewicza na skrzyżowanie typu rondo wraz z 
przebudową ulic: Joachima Lelewela w ciągu drogi powiatowej nr 
4640W, Tadeusza Kościuszki w ciągu drogi powiatowej nr 2370W, 
Granicznej i ul. Brukowej w ciągu drogi powiatowej nr 2369W na 
terenie Miasta Mława - Etap II- aktualizacja dokumentacji 
technicznej w zakresie branży elektrycznej" 10 209,00 30.06.2019 r. 

2 . 

Powiatowy Zarząd 
Dróg w Mławie 

Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2328 ( ul. Szreńska) 
w Mławie 213 539,93 30.06.2019 r. 

3. 
Powiatowy Zarząd 
Dróg w Mławie 

Przebudowa drogi powiatowej nr 2326W w miejscowości Wyszyny 
Kościelne - dokumentacja 86 346,00 30.06.2019 r. 

Ogółem X 310 094,93 X 



Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady 
Powiatu Mławskiego Nr 111/23/2018 z 
dnia 28.12.2018 r. 

Plan f inansowy wydatków budżetu powiatu, które w 2018 roku nie wygasają z upływem roku 
budżetowego 

Dział Rozdział Paragraf Treść 

Kwota planowana w zł 

Dział Rozdział Paragraf Treść ogółem 
w tym wydatki 
inwestycyjne 

800 Transport i łączność 310 094,93 310 094,93 

60014 Drogi publiczne powiatowe 310 094,93 310 094,93 

6050 
Wydatki inwestycyjne 
jednostek budżetowych 310 094,93 310 094,93 

Ogółem 310 094,93 310 094,93 

Przewodniczący Rady Powiatu 

Jan Łukasik 



Uzasadnienie do projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie wydatków budżetu powiatu 
mławskiego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018. 

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. 
Wykaz takich wydatków , ich wysokość oraz maksymalny termin ich wydatkowania określa organ 
stanowiący, tj. Rada Powiatu. 
Przedmiotem tej uchwały jest przedstawienie takiego wykazu wydatków , o ujęcie których w pianie 
wydatków niewygasających wystąpił Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie. 
Wydatki ujęte w wykazie dotyczą zadania, pn. : 

1."Przebudowa drogi powiatowej nr 2326W w miejscowości Wyszyny Kościelne - dokumentacja" -
w wysokości 86.346,00 z ł . 
Z wnioskiem o wydłużenia terminu dla sporządzenia kompleksowej dokumentacji wystąpił 
Dyrektor Powiatowego Zarządu dróg na prośbę realizatora zadania pn.„ Usługi Projektowe Andrzej 
Dusiński." 
Termin realizacji umowy z Wykonawcą - 30 listopad 2019r, nie może być dotrzymany w związku 
z rozszerzeniem zakresu umownego w dniu 24.10.2018r i powstaniu trudności w aktualizacji 
wykonanych już wcześniej map do celów projektowych. Trudności te związane są z trwającymi 
pracami budowlanymi w miejscowości Wyszyny ( Gmina Stupsk) które wymuszają na bieżąco 
korektę błędów w dokumentacji technicznej. W związku z tym, że zadanie to jest dowiązaniem do 
naszej dokumentacji pełna je j realizacja może być wykonana dopiero po przedłożeniu 
inwentaryzacji powykonawczej na inwestycji gminnej. Wnioskuje się przedłużenie terminu 
realizacji dokumentacji do dnia 31 maja 2019r i je j rozliczenia finansowego do dnia 30,Q6.2019r. 

2."Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez rozbudowę skrzyżowania ulic Kościuszki, Lelewela i 
Sienkiewicza na skrzyżowanie typu rondo wraz z rozbudową i przebudową ulic: Lelewela w ciągu 
drogi powiatowej nr 4640W, Kościuszki w ciągu drogi powiatowej nr 2370W, Granicznej i ul. 
Brukowej w ciągu drogi powiatowej nr 2369W na terenie Miasta Mława - etap II - aktualizacja 
dokumentacji technicznej w zakresie branży elektrycznej" w wysokości 10.209,00 zł. Przesunięcie 
terminu wynikającego z podpisanej umowy w roku 2018 związany jest z przebudową części 
istniejącej sieci elektroenergetycznej przez Energa _Operator 

3."Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2328 ( ul. Szreńska) w Mławie" w wysokości 
213.539,93 zł. Umowa na wykonanie robót z kontrahentem wyłonionym w przetargu z dnia 14 
listopada b.r. jest planowana do podpisania w grudniu, w związku z tym zakończenie zadania 
planowane jest na rok 2019. 

Przewodnicka zy Rady Powiatu 

Jan Łukasik 


