
UCHWAŁA NR XLVII/342/2021 
RADY POWIATU KOLSKIEGO

z dnia 22 grudnia 2021 r.

w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r. 
poz. 920 z późn. zm.) oraz art. 263 ust. 2-5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 
z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) Rada Powiatu Kolskiego uchwala co następuje:

§ 1. Uchwała określa:

1) wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021,

2) plan finansowy wydatków, o których mowa w pkt 1,

3) ostateczny termin dokonania wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

§ 2. 1. Ustala się w załączniku Nr 1 do Uchwały:

a) wykaz planowanych wydatków budżetu powiatu kolskiego, które w 2021 roku nie wygasają z upływem roku 
budżetowego,

b) ostateczny termin dokonania wydatków, o których mowa w pkt 1.

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kolskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący 
Rady Powiatu Kolskiego

Marek Świątek
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UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XLVII/342/2021 

Rady Powiatu Kolskiego 
z dnia 22 grudnia 2021 roku

Zgodnie z art. 263 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 
z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) podjęcie uchwały o wydatkach, których planowane 
niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego, należy do wyłącznej 
kompetencji Rady Powiatu.

Uchwałę podejmuje się na podstawie pism Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg 
w Kole, który poinformował Zarząd Powiatu Kolskiego o braku możliwości realizacji 
w 2021 r. następujących zadań:
1. ,, Rozbiórka istniejącego obiektu mostowego i budowa przepustu w ciągu drogi powiatowej 
nr 3199P na ul. Toruńskiej w Grzegorzewie". Brak możliwości realizacji zadania wynika 
z przedłużających się procedur uzgadniania projektu przebudowy kolizji dwóch linii średniego 
napięcia z Energa-Operator S.A. oraz wydawania przez Wody Polskie decyzji wodnoprawnej, 
o czym poinformował PZD, wykonawca wybrany zgodnie z wymogami Prawa Zamówień 
Publicznych.
2,,Remont odcinków drogi powiatowej nr 3405P w m. Głogowa, Remont odcinków drogi 
powiatowej nr 3410P w m. Rycerzew, Remont odcinków drogi powiatowej nr 3419P od drogi 
wojewódzkiej nr 263 do granic Gminy, Remont odcinków drogi powiatowej nr 3408P na 
odcinku Pomarzany Fabryczne — Dąbrówka do granic Gminy, remont odcinka drogi 
powiatowej nr 3431P Bierzwienna Długa-Dzióbin". Brak możliwości realizacji zadania jest 
wynikiem niedoboru materiałów budowlanych na rynku spowodowany panującą epidemią 
wywołaną wirusem Sars-CoV-2, co uniemożliwiło rozpoczęcie prac niezwłocznie po 
przekazaniu terenu budowy oraz niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, o czym 
poinformował PZD, wykonawca wybrany zgodnie z wymogami Prawa Zamówień 
Publicznych.

PRZEWODNICZĄCY
RadyJWiatn Kolskiegt

/W' SpA
Marek Świątek
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Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLVIV342/2021
Rady Powiatu Kolskiego 
z dnia 22 grudnia 2021 roku 
w sprawie ustalenia wykazu 
wydatków, które nie wygasają 
z upływem roku budżetowego 2021

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

Lp. Nazwa zadania Jednostka 
realizująca 

zadanie

Kwota 
(w zł)

Ostateczny termin 
wykorzystania 

środków

1.

„ Rozbiórka istniejącego obiektu 
mostowego i budowa przepustu w 
ciągu drogi powiatowej nr 3199 P na 
ul. Toruńskiej w Grzegorzewie ”.

Powiatowy 
Zarząd Dróg 
w Kole 59 500,00 30.06.2022 r.

2.

„Remont odcinków drogi
powiatowej nr 3405P w m. 
Głogowa, Remont odcinków drogi 
powiatowej nr 3410P w m. 
Rycerzew, Remont odcinków drogi 
powiatowej nr 3419P od drogi 
wojewódzkiej nr 263 do granic 
Gminy, Remont odcinków drogi 
powiatowej nr 3408P na odcinku 
Pomorzany Fabryczne - Dąbrówka 
do granic Gminy, remont odcinka 
drogi powiatowej nr 3431P 
Bierzwienna Długa-Dzióbin

Powiatowy 
Zarząd Dróg 
w Kole

64 447,00

30.06.2022 r.

Ogółem 123 947,00
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Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLVlI/342/2021
Rady Powiatu Kolskiego 
z dnia 22 grudnia 2021 roku 
w sprawie ustalenia wykazu 
wydatków, które nie wygasają 
z upływem roku budżetowego 2021

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

Lp. Dział Rozdz. § Nazwa zadania Kwota (w zł)

1. 600 60014 6050

„ Rozbiórka istniejącego 
obiektu mostowego i budowa 
przepustu w ciągu drogi 
powiatowej nr 3199P na ul. 
Toruńskiej w Grzegorzewie

59 500,00

2. 600 60014 4270

„Remont odcinków drogi 
powiatowej nr 3405P w m. 
Głogowa, Remont odcinków 
drogi powiatowej nr 3410P w 
m. Rycerzew, Remont
odcinków drogi powiatowej nr 
3419P od drogi wojewódzkiej 
nr 263 do granic Gminy, 
Remont odcinków drogi 
powiatowej nr 3408P na 
odcinku Pomarzany
Fabryczne - Dąbrówka do 
granic Gminy, remont odcinka 
drogi powiatowej nr 3431P 
Bierzwienna Długa-Dzióbin

64 447,00

Ogółem 123 947,00

PRZEWODNICZĄCY

Marek świątek
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