
UCHWAŁA NR XXXII/229/2021 
RADY POWIATU MŁAWSKIEGO 

z dnia 30 grudnia 2021 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 2009 r. o finansach publicznych /tj. Dz. U. 
z 2021 r., poz. 305 ze zmian./ oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
/tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 920 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 2021, 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. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Powiatu 

 
 

Jan Łukasik 
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Lp.
Nazwa jednostki
/realizatora zadania/

Wyszczególnienie zadania  Kwota w zł Termin realizacji

1.
Powiatowy Zarząd Dróg w
Mławie

Przebudowa drogi powiatowej nr 2313W - ul. Nowowiejska w
Mławie 658 472,38 30.06.2022 r.

2.
Powiatowy Zarząd Dróg w
Mławie

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2315 W Dębsk - Szydłowo -
opracowanie dokumentacji techniczneji 126 345,60 30.06.2022 r.

3.
Powiatowy Zarząd Dróg w
Mławie

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2361 W Szemplino -Brzozowo
Maje- Dzierzgowo - Rzęgnowo- Grójec- Klewki - opracowanie
dokumentacji technicznej 179 580,00 30.06.2022 r.

4.
Powiatowy Zarząd Dróg w
Mławie

Budowa mostu na rzece Seracz wraz z drogą dojazdową -
dokumentacja techniczna 99 260,00 30.06.2022 r.

5.
Powiatowy Zarząd Dróg w
Mławie

Przebudowa części ulicy Tadeusza Kościuszki w ciągu drogi
powiatowej nr 2370W, ul. Granicznej i ul. Brukowej w ciągu drogi
powiatowej nr 2369W na terenie miasta Mława wraz z
przebudową kanalizacji deszczowej, wodociągowej wraz z
przyłaczami, gazowej, teletechnicznej, elektroenergetycznej,
oświetlenia ulicznego, zjazdów indywidualnych i publicznych-
aktualizacja dokumentacji 65 000,00 30.06.2022 r.

6.
Powiatowy Zarząd Dróg w
Mławie

Rozbiórka istniajacego mostu o JNI 01005647 i budowa nowego
mostu na rzece Mlawce w m. Bielawy wraz z rozbudową drogi
dojazdowej nr 2337W Szreńsk- Radzanów 1 571 308,72 30.06.2022 r.

7.
Powiatowy Zarząd Dróg w
Mławie

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez rozbudowę
drogi powiatowej Nr 4640W w tym budowę ronda w m. Liberadz
oraz przebudowę mostu o JNI 01005639 w m. Doziny
(opracowanie dokumentacji projektowej) 158 670,00 30.06.2022 r.

8.
Powiatowy Zarząd Dróg w
Mławie

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2359W Radzanów - Drzazga
wraz z mostem o JNI 01005659 na rzece Wkra - wykonanie
dokumentacji technicznej, podział geodezyjny działek , proces
budowlany 200 000,00 30.06.2022 r.

9.
Starostwo Powiatowe w
Mławie

Konwersja istniejących baz wektorowych mapy zasadniczej do
postaci obiegowej baz danych GESUT i BDOT500 dla jednostek
ewidencyjnych powiatu mławskiego Wieczfnia Kościelna i
Wiśniewo w oprogramowaniu EWMAPA 114 390,00 30.06.2022 r.

10.
Starostwo Powiatowe w
Mławie

Konwersja istniejących baz wektorowych mapy ewidencyjnej do
postaci obiegowej  dla jednostek ewidencyjnych powiatu
mławskiego Wieczfnia Kościelna i Wiśniewo w oprogramowaniu
EWMAPA 35 055,00 30.06.2022 r.

11.
Starostwo Powiatowe w
Mławie

Usunięcie błędów w operacie ewidencyjnym i sporządzenie
dokumentacji geodezyjno - prawnej dla 4 działek połozonych na
terenie powiatu mławskiego 13 900,00 30.06.2022 r.

Ogółem x 3 221 981,70 x

Wykaz planowanych wydatków budżetu powiatu, które w 2021 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego

Jan Łukasik

Przewodniczący Rady Powiatu 

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXII/229/2021

Rady Powiatu Mławskiego

z dnia 30 grudnia 2021 r.
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ogółem, w tym:
 wydatki

inwestycyjne  wydatki bieżące

600 Transport i łącznosć 3 058 636,70 3 058 636,70 0,00

60014
Drogi publiczne
powiatowe 3 058 636,70 3 058 636,70 0,00

6050
Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych 3 058 636,70 3 058 636,70 0,00

710 Działalność usługowa 163 345,00 163 345,00

71012
Zadania z zakresu
geodezji i kartografii 163 345,00 163 345,00

4300 Zakup usług pozostałych 163 345,00 163 345,00

3 221 981,70 3 058 636,70 163 345,00

 

Ogółem

Przewodniczący Rady Powiatu 

Jan Łukasik

Plan finansowy wydatków budżetu powiatu, które w 2021 roku nie wygasają  z upływem roku
budżetowego

Dział Rozdział Paragraf Treść

Kwota planowana w zł

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXII/229/2021

Rady Powiatu Mławskiego

z dnia 30 grudnia 2021 r.
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Uzasadnienie do projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego nr XXXII/229/2021  z dnia 30 grudnia 2021 
r. w sprawie wydatków budżetu powiatu mławskiego, które nie wygasają z upływem  roku budżetowego 
2021. 

 
 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 2021r. 
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 2021 r. (Załącznik nr 1 do Uchwały) 
wymieniono 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 31.12.2021 r.  
Przedmiotem tej uchwały jest przedstawienie takiego wykazu wydatków, o ujęcie których w planie 
wydatków niewygasających  wystąpił   Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie i Dyrektor 
Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego.   
 
Wydatki ujęte w wykazie dotyczą  zadania, pn.: 
1. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2313W - ul. Nowowiejska w Mławie”.  

Z wnioskiem o wydłużenie terminu z powodu konieczności przeprowadzenia procedury podziału 
nieruchomości dla realizacji zadania, wystąpił Wykonawca zadania.  
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  658.472,38 zł, 

2. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2315 W Dębsk – Szydłowo” - opracowanie dokumentacji technicznej. 
Z wnioskiem o wydłużenie terminu realizacji zadania z powodu trudności w uzyskaniu decyzji 
administracyjnych, wystąpił Wykonawca zadania.  
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  126.345,60 zł, 

3. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2361 W Szemplino -Brzozowo Maje- Dzierzgowo - Rzęgnowo- 
Grójec- Klewki” - opracowanie dokumentacji technicznej. Z wnioskiem o wydłużenie terminu realizacji 
zadania z powodu trudności w uzyskaniu decyzji administracyjnych, wystąpił Wykonawca zadania.  
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  179.580,00 zł, 

4. „Budowa mostu na rzece Seracz wraz z drogą dojazdową” - dokumentacja techniczna.  
Z wnioskiem o wydłużenie terminu realizacji zadania z powodu trudności w uzyskaniu  wymaganych 
uzgodnień z zarządcą drogi i pozwoleń wystąpił Wykonawca zadania.  
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  99.260,00 zł, 
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5. „Przebudowa części ulicy Tadeusza Kościuszki w ciągu drogi powiatowej nr 2370W, ul. Granicznej i 
ul. Brukowej w ciągu drogi powiatowej nr 2369W na terenie miasta Mława wraz z przebudową 
kanalizacji deszczowej, wodociągowej wraz z przyłączami, gazowej, teletechnicznej, 
elektroenergetycznej, oświetlenia ulicznego, zjazdów indywidualnych i publicznych” -aktualizacja 
dokumentacji.  
Z wnioskiem o wydłużenie terminu realizacji zadania z powodu problemów zdrowotnych wystąpił 
wykonawca zadania.  
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 65.000,00 zł, 

6. „Rozbiórka istniejącego mostu o JNI 01005647 i budowa nowego mostu na rzece Mławce w m. 
Bielawy wraz z rozbudową drogi dojazdowej nr 2337W Szreńsk- Radzanów”  
Z wnioskiem o wydłużenie terminu realizacji zadania z powodu  wystąpienia okoliczności 
uniemożliwiających terminowe wywiązanie się z zawartej umowy wystąpił wykonawca zadania.  
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  1.571.308,72 zł, 

7. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez rozbudowę drogi powiatowej Nr 4640W w tym 
budowę ronda w m. Liberadz oraz przebudowę mostu o JNI 01005639 w m. Doziny” (opracowanie 
dokumentacji projektowej). Z wnioskiem o wydłużenie terminu realizacji zadania z powodu trudności w 
uzyskaniu  decyzji administracyjnych i pozwoleń wystąpił wykonawca zadania.  

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  158.670,00 zł, 

8. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2359W Radzanów - Drzazga wraz z mostem o JNI 01005659 na 
rzece Wkra - wykonanie dokumentacji technicznej, podział geodezyjny działek, proces budowlany”. 
Zadanie stanowi przedsięwzięcie wieloletnie finansowane przy udziale Funduszu Dróg Samorządowych 
oraz pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Radzanów. Wydłużający się proces procedury 
przetargowej oraz odwołań wykonawcy od rozstrzygnięcia przetargu i sfinalizowanie rozstrzygnięcia 
poprzez podpisanie umowy w miesiącu grudniu uniemożliwiają wykonanie wydatków w roku 2021.  
Środki z FDS i środki własne zostały uwzględnione w roku 2022, Gmina Radzanów wyraziła zgodę o 
przesunięciu terminu realizacji zadania na rok 2022, stąd zaistniała konieczność przyjęcia kwoty w 
wysokości 200.000,00 zł na wydatki niewygasające.  

9. „Konwersja istniejących baz wektorowych mapy zasadniczej do postaci obiegowej baz danych GESUT 
i BDOT500 dla jednostek ewidencyjnych powiatu mławskiego Wieczfnia Kościelna i Wiśniewo w 
oprogramowaniu EWMAPA”. 
W związku z ustawowym obowiązkiem konwersji prowadzonej mapy zasadniczej i ewidencyjnej z wersji 
wektorowej do postaci bazodanowej (obiektowej) do 31.12.2023 roku, wynikającej z art.53b ust. 2 
ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne w ramach istniejących możliwości finansowych zadanie 
zaplanowano do wykonania i zarezerwowano środki finansowe w wysokości 114.390,00 zł w roku 2021.  
Zmiana przepisów z zakresu geodezji i kartografii na przełomie lipca i sierpnia wymusiła zmiany w 
oprogramowaniu , które zostały zaimplementowane do oprogramowania przez firmę GEOBIT  Katowice 
w połowie grudnia bieżącego roku, co uniemożliwiło wykonanie zadań opisanych w umowie z 
wykonawcą do końca b.r. 

10. „Konwersja istniejących baz wektorowych mapy ewidencyjnej do postaci obiegowej  dla jednostek 
ewidencyjnych powiatu mławskiego Wieczfnia Kościelna i Wiśniewo w oprogramowaniu EWMAPA”. 
W związku z ustawowym obowiązkiem konwersji prowadzonej mapy zasadniczej i ewidencyjnej z wersji 
wektorowej do postaci bazodanowej (obiektowej) do 31.12.2023 roku, wynikającej z art.53b ust. 2 
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ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne w ramach istniejących możliwości finansowych zadanie 
zaplanowano do wykonania i zarezerwowano środki finansowe w wysokości 35.055,00 zł w roku 2021.  
Zmiana przepisów z zakresu geodezji i kartografii na przełomie lipca i sierpnia wymusiła zmiany w 
oprogramowaniu, które zostały zaimplementowane do oprogramowania przez firmę GEOBIT  Katowice 
w połowie grudnia bieżącego roku, co uniemożliwiło wykonanie zadań opisanych w umowie z 
wykonawcą do końca b.r. 

11. „Usunięcie błędów w operacie ewidencyjnym i sporządzenie dokumentacji geodezyjno-prawnej dla 4 
działek położonych na terenie powiatu mławskiego” 
Zadanie zapisane w planie finansowym na rok 2021 (zarezerwowane środki w kwocie 13.900,00 zł) 
dotyczy usunięcia rozbieżności jakie powstały pomiędzy stanem faktycznym wykazanym w operacie 
ewidencyjnym (cześć graficzna i opisowa) a stanem prawnym działek. Podpisana umowa z wykonawcą  
będzie wykonana w roku 2022.  

 
 
 
 

Przewodniczący Rady Powiatu  
 
  Jan Łukasik 
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