
UCHWAŁA Nr 18.IV.2018 

RADY POWIATU W SIERPCU 

z dnia 28 grudnia 2018 roku

w sprawie ustalenia wydatków budżetu Powiatu Sierpeckiego, które nie wygasają z upływem 
2018 roku oraz określenia planu finansowego i terminu dokonania tych wydatków.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(Dz. U. z 2018r. poz. 995 z późn. zm.) oraz art. 263 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych ( Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) uchwala się co następuję:

§ 1. Ustala się plan finansowy wydatków budżetu Powiatu Sierpeckiego, które nie wygasają 

z upływem 2018 roku, oraz termin wykonania tych wydatków

Lp. Dział Rozdz.
Jednostka
realizująca

Treść Kwota
Wydatki
bieżące

Wydatki
majątkowe

Ostateczny

termin
wykonania

wydatków

1. 600 60014
Zarząd Dróg 
Powiatowych

Opracowanie dokumentacji 
projektowej na przebudowę 
skrzyżowania dróg powiatowych: nr 

3726W  Sierpc - Ligowo, Nr 3715W  
Ligowo - Mochowo, nr 3731W  

Ligowo - Kokoszczyn w  formie ronda 
w  m. Ligowo

25 000,00 0,00 25 000,00 30.06.2019

2. 750 75020
Starostwo
Powiatowe

Wymiana instalacji elektrycznej na I 
piętrze budynku Starostwa 
Powiatowegow Sierpcu przy ul. 

Świętokrzyskiej 2a

55 000,00 0,00 55 000,00 31.03.2019

RAZEM 80 000,00 0,00 80 000,00

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu

§ 3.1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

2. Uchwałę należy przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku.

PRZEWO



Uzasadnienie do Uchwały Nr 18.IV.2018 
Rady Powiatu w Sierpcu 

z dnia 28 grudnia 2018 roku

Na podstawie art. 263 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
( Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ) Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego 
może ustalić w drodze uchwały, wykaz wydatków, które niewygasają z upływem roku 
budżetowego . W wykazie tym ujmuje się wydatki związane z realizacją umów w 
sprawie zamówienia publicznego i umów, które zostaną zawarte w wyniku 
zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Środki na 
wydatki niewygasające są gromadzone na wyodrębnionym subkoncie podstawowego 
rachunku bankowego Powiatu.


