
UCHWAŁA NR XXII/169/2020 
RADY POWIATU MŁAWSKIEGO 

z dnia 30 grudnia 2020 r. 

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 2019 r., poz. 869 ze zmian./ oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia  5 czerwca 1998r o samorządzie powiatowym 
/tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 920/ 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 2020, 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  planów finansowych wymienionych  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. 

 

  
 

Wiceprzewodnicząca Rady 
Powiatu 

 
 

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

1.
Powiatowy Zarząd Dróg w
Mławie

Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2352W
Strzegowo  - Niedzbórz - Pniewo-Czeruchy -
wykonanie dokumentacji technicznej, podział
geodezyjny działek 425 530,00 30.06.2021 r.

2.
Powiatowy Zarząd Dróg w
Mławie

Modernizacja drogi powiatowej Nr 2341W
relacji Miączyn Mały-Radzimowice na odcinku
Bońkowo Kościelne – Rudowo 755 236,48 30.06.2021 r.

3.
Powiatowy Zarząd Dróg w
Mławie

Rozbiórka istniejącego mostu o JNI 01005647 i
budowa nowego mostu na rzece Mławce w
miejscowości Bielawy wraz z rozbudową drogi
dojazdowej nr 2337W Szreńsk – Radzanów 199 260,00 30.06.2021 r.

4.
Starostwo Powiatowe w
Mławie

Modernizacja osnowy szczegółowej poziomej na
obszarze gminy Wieczfnia Kościelna 174 660,00 30.06.2021 r.

5.
I Liceum Ogólnokształcące
w Mławie

Remont pokrycia dachowego w I Liceum
Ogólnokształcącym w Mławie 138 000,00 30.06.2021 r.

Ogółem x 1 692 686,48 x

Wykaz planowanych wydatków budżetu powiatu, które w 2020 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego

Barbara Stańczak

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu 

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXII/169/2020

Rady Powiatu Mławskiego

z dnia 30 grudnia 2020 r.
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ogółem, w tym:
 wydatki

inwestycyjne  wydatki bieżące

600 Transport i łącznosć 1 380 026,48 1 380 026,48 0,00

60014
Drogi publiczne
powiatowe 1 380 026,48 1 380 026,48 0,00

6050
Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych 1 380 026,48 1 380 026,48 0,00

710 Działalność usługowa 174 660,00 174 660,00

71012
Zadania z zakresu
geodezji i kartografii 174 660,00 174 660,00

4300 Zakup usług pozostałych 174 660,00 174 660,00

801 Oświata i wwychowanie 138 000,00 138 000,00

80120 Licea Ogólnokształcace 138 000,00 138 000,00

4270 Zakup usług remontowych 137 000,00 137 000,00

4170
Wynagrodzenia
bezosobowe 1 000,00 1 000,00

1 692 686,48 1 380 026,48 312 660,00

 

Ogółem

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu 

Barbara Stańczak

Plan finansowy wydatków budżetu powiatu, które w 2020 roku nie wygasają  z upływem roku
budżetowego

Dział Rozdział Paragraf Treść

Kwota planowana w zł

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXII/169/2020

Rady Powiatu Mławskiego

z dnia 30 grudnia 2020 r.
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Uzasadnienie do uchwały Rady Powiatu Mławskiego nr XXII/169/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r. w
sprawie wydatków budżetu powiatu mławskiego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020.

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
pod warunkiem posiadania środków na ich wykonanie w budżecie tego roku, w którym zostały
zaplanowane. Art. 263 ust.6 ustawy o finansach publicznych wskazuje, że środki finansowe na wydatki
ujęte w wykazie wydatków niewygasających są gromadzone na wyodrębnionym subkoncie podstawowego
rachunku bankowego jednostki samorządu terytorialnego. Środki te zatem (po podjęciu przedmiotowej
uchwały zostaną przekazane na odpowiedni rachunek bankowy przed upływem roku budżetowego, tj.
najpóźniej do 31grudnia 2020r.
Możliwość ustalenia wydatków niewygasających dotyczy jedynie wydatków, w odniesieniu do których
zawarte zostały umowy lub wkrótce takie umowy zostaną zawarte w wyniku zakończonego postępowania
przetargowego. W wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2020 r. (Załącznik nr 1 do Uchwały)
wymieniono 4 zadania budżetowe z ostatecznymi terminami dokonania tych wydatków. W przypadku
wymienionych zadań umowy są już podpisane, ale uwarunkowania związane z panującą obecnie sytuacją
epidemiologiczną nie dają możliwości ich zrealizowania do 31.12.2020 r. Wykonawcy w swoich wnioskach
o zawarcie aneksu do podpisanych umów wskazywali na przyczynę opóźnienia w realizacji zadania
spowodowaną ograniczeniami związanymi z trwającą pandemią koronawirusa.
Sytuacja powyższa została uwzględniona w ustawie z dnia 2 marca 2020r o szczególnych rozwiązaniach
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covud-19 poprzez wprowadzenie
specjalnych uregulowań w tym zakresie. Wskazane w art. 15r ustawy przepisy określają procedurę
postępowania, która stanowi podstawę do ustalenia warunków ewentualnego aneksu do umowy , który
ustali zmianę termin wykonania umowy.
Przedmiotem tej uchwały jest przedstawienie takiego wykazu wydatków, o ujęcie których w planie
wydatków niewygasających wystąpił Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie, Dyrektor I Liceum
Ogólnokształcącego w Mławie oraz Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
Starostwa Powiatowego.

Wydatki ujęte w wykazie dotyczą zadania, pn. :

1. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2352W Strzegowo - Niedzbórz - Pniewo-Czeruchy - wykonanie

dokumentacji technicznej, podział geodezyjny działek”. Z wnioskiem o wydłużenie terminu dla

sporządzenia dokumentacji projektowej, wystąpił Wykonawca zadania.

Mając na uwadze zaistniałe okoliczności jedyną możliwością realizacji tego zadania jest jego ujęcie w

wykazie wydatków niewygasających. Wysokość zaangażowanych środków z zawartych umów stanowi

kwotę 425.530,00 zł

2. „Modernizacja drogi powiatowej Nr 2341W relacji Miączyn Mały-Radzimowice na odcinku

Bońkowo Kościelne – Rudowo” w wysokości 755.236,48 zł wynikającej z zawartej umowy z

Wykonawcą. Z wnioskiem o wydłużenie terminu realizacji zadania wystąpił Wykonawca. Mając na

uwadze zaistniałe okoliczności jedyną możliwością realizacji tego zadania jest jego ujęcie w wykazie

wydatków niewygasających. Wysokość zaangażowanych środków z zawartej umowy stanowi kwotę

755.236,48 zł

3. „Rozbiórka istniejącego mostu o JNI 01005647 i budowa nowego mostu na rzece Mławce w

miejscowości Bielawy wraz z rozbudową drogi dojazdowej nr 2337W Szreńsk – Radzanów” w

wysokości zaangażowanych środków z podpisanej umowy z Wykonawcą na kwotę 199.260,00 zł . Z

wnioskiem o wydłużenie terminu realizacji zadania wystąpił Wykonawca. Mając na uwadze zaistniałe
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okoliczności jedyną możliwością realizacji tego zadania jest jego ujęcie w wykazie wydatków

niewygasających.

4. „Modernizacja osnowy szczegółowej poziomej na obszarze gminy Wieczfnia Kościelna” w wysokości
zaangażowanych środków z podpisanej umowy z wykonawcą na kwotę 175.271,54 zł.
Z wnioskiem o wydłużenie terminu realizacji zadania wystąpił Wykonawca. Mając na uwadze zaistniałe

okoliczności jedyną możliwością realizacji tego zadania jest jego ujęcie w wykazie wydatków

niewygasających.

5. „Remont pokrycia dachowego w I Liceum Ogólnokształcącym w Mławie” w wysokości

zaangażowanych środków z podpisanych umów z wykonawcą na łączna kwotę 138.000,00 zł, w tym

remont kwota 137.000,00 zł, nadzór budowlany w wysokości 1.000,00 zł. Z wnioskiem o wydłużenie

terminu realizacji zadania wystąpił Wykonawca. Mając na uwadze zaistniałe okoliczności jedyną

możliwością realizacji tego zadania jest jego ujęcie w wykazie wydatków niewygasających.

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu

Barbara Stańczak
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