
UCHWAŁA Nr 322.LVI.2022 

RADY POWIATU W SIERPCU 

z dnia 29 grudnia 2022 roku

w sprawie ustalenia wydatków budżetu Powiatu Sierpeckiego, które nie wygasają z upływem 2022 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 (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 1526) i art. 263 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 

roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

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

z upływem 2022 roku, oraz termin wykonania tych wydatków
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Zarząd Dróg 
Powiatowych

Przebudowa mostu nr JNI 31001109 w 
m. Bożewo w ciągu drogi powiatowej nr 
2999W Sikórz-Mochowo wraz z 
drogami dojazdowymi

2 900 000,00 0,00 zł 2 900 000,00 30.06.2023

RAZEM 2 900 000,00 0,00 z ł 2 900 000,00

§ 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.



Uzasadnienie do Uchwały Nr 322.LVI.2022 
Rady Powiatu w Sierpcu 

z dnia 29 grudnia 2022 roku

Na podstawie art. 263 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) 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:

1) w sprawie zamówienia publicznego
2) które zostaną zawarte w wyniku zakończonego postępowania o udzielenie 
zamówienia pubblicznego, w którym dokonano wyboru wykonawcy.

Środki na wydatki niewygasające są gromadzone na wyodrębnionym subkoncie 
podstawowego rachunku bankowego Powiatu.


