
 

 

 

Uchwała Nr ../../2021 

RADY POWIATU W KĘTRZYNIE 

z dnia .. grudnia 2021 r. 

 

w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu Powiatu Kętrzyńskiego, niewygasających 

z upływem roku budżetowego 2021 i ustalenia planu finansowego tych wydatków 

 

Na podstawie art. 263 ust. 2, 3 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 

5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920, z późn. zm.), 

Rada Powiatu w Kętrzynie uchwala, co następuje : 

 

§ 1 

 

Ustala się wykaz wydatków zamieszczonych w budżecie Powiatu Kętrzyńskiego na rok 2021, 

które nie wygasają z upływem roku budżetowego, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej 

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 w Kętrzynie. 

 

§ 5 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2021 i 2022. 

  



 

 

 

Uzasadnienie do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie w sprawie wydatków budżetu 

Powiatu Kętrzyńskiego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 

 

 

Zgodnie z zapisami art. 263 ustawy o finansach publicznych wydatki budżetowe ustalone 

w budżecie jednostki samorządu terytorialnego wygasają z upływem roku budżetowego, 

na który zostały zaplanowane. Zgodnie z tym zapisem istnieje również możliwość ustalenia 

wydatków, które z upływem roku nie wygasają. Wykaz takich wydatków, ich wysokość oraz 

maksymalny termin ich wydatkowania określa organ stanowiący,  tj. Rada Powiatu. W wykazie 

tym ujmuje się wydatki związane z realizacją umów, m. in. w sprawie zamówienia publicznego. 

Ostateczny termin dokonania wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, 

upływa 30 czerwca roku następnego. 

Przedmiotem tej uchwały jest przedstawienie wykazu wydatków, o ujęcie których w planie 

wydatków niewygasających, wystąpił naczelnik Wydziału Architektury, Budownictwa 

i Inwestycji Starostwa Powiatowego w Kętrzynie. 

 

Wydatki ujęte w wykazie: 

 

1. Poprawa parametrów techniczno - użytkowych drogi powiatowej nr 1735N na odcinku 

Nakomiady – Godzikowo 

Wykonawca zadania inwestycyjnego: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych 

„OSTRADA” Sp. z o.o., ul. Lokalna 2, 07-410 Ostrołęka, pismem z dn. 07.12.2021 r. zwrócił 

się o zmianę terminu realizacji umowy nr WAI.U.28.2021, do dnia 29.04.2022 r. 

Czynnikami, które motywowały Wykonawcę robót do ww. wystąpienia są: 

1) Rozpoczynający się okres zimowy, w którym ze względu na uwarunkowania technologiczne 

ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego obarczone jest ryzykiem niepowodzenia 

i wadliwego wykonania; 

2) Ciągłe braki kadrowe spowodowane kwarantannami i zwolnieniami lekarskimi w związku 

z SARS – COV 2 co nie pozwala na oddelegowanie do realizacji odpowiednich zasobów 

ludzkich (okoliczności, określone w art. 15r ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. 

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 

i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych). 

Zgodnie z § 14 ust.1 pkt 6) ppkt a) i b) ww. umowy przewidziano możliwość dokonania zmiany 

postanowień zawartej umowy w zakresie przedłużenia terminu, ze względu 

na udokumentowane i istotne dla realizacji przedsięwzięcia działania sił wyższych 

(tu: panującego na terenie kraju stanu pandemii wirusa SARS-CoV-2), zaistnienie 

niesprzyjających warunków atmosferycznych, uniemożliwiających wykonywanie prac 

budowlanych lub spełnienie wymogów specyfikacji technologicznych wykonania i odbioru 

robót), uniemożliwiających wykonanie robót w określonym pierwotnie terminie. 

Tym samym nie jest możliwe zrealizowanie przedmiotowego zadania inwestycyjnego w 2021r. 

  



 

 

 

2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1608N Wopławki-Czerniki 

Wykonawca zadania inwestycyjnego: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych 

„OSTRADA” Sp. z o.o., ul. Lokalna 2, 07-410 Ostrołęka, pismem z dn. 06.12.2021 r. zwrócił się 

o zmianę terminu realizacji umowy nr WAI.U.15.2021, do dnia 29.04.2022 r. 

Czynnikami, które motywowały Wykonawcę robót do ww. wystąpienia są: 

1) Rozpoczynający się okres zimowy, w którym ze względu na uwarunkowania technologiczne 

ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego obarczone jest ryzykiem niepowodzenia 

i wadliwego wykonania; 

2) Ciągłe braki kadrowe spowodowane kwarantannami i zwolnieniami lekarskimi w związku 

z SARS – COV 2 co nie pozwala na oddelegowanie do realizacji odpowiednich zasobów 

roboczych (okoliczności, określone w art. 15r ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. 

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 

i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych). 

Zgodnie z §14 ust.1 pkt 6)  ppkt a) i b) ww. umowy przewidziano możliwość dokonania zmiany 

postanowień zawartej umowy w zakresie przedłużenia terminu, ze względu 

na udokumentowane i istotne dla realizacji przedsięwzięcia działania sił wyższych 

(tu: panującego na terenie kraju stanu pandemii wirusa SARS-CoV-2), zaistnienie 

niesprzyjających warunków atmosferycznych, uniemożliwiających wykonywanie prac 

budowlanych lub spełnienie wymogów specyfikacji technologicznych wykonania i odbioru 

robót), uniemożliwiających wykonanie robót w określonym pierwotnie terminie. 

Tym samym nie jest możliwe zrealizowanie przedmiotowego zadania inwestycyjnego w 2021r. 

 



Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie Nr ../../2021 z dnia … grudnia 2021 r. 

 

 

 

Wykaz wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021: 

 

1. Poprawa parametrów techniczno - użytkowych drogi powiatowej nr 1735N na odcinku 

Nakomiady – Godzikowo 

- kwota zobowiązania 1 474 563,00 zł; 

2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1608N Wopławki-Czerniki 

- kwota zobowiązania 953 252,00 zł. 

 



Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie Nr ../../2021 z dnia .. grudnia 2021 r.

L.p. Nazwa zadania Kwota w zł Dział Rozdział Paragraf
Termin 

wykonania

Jednostka 

realizująca

1 2 3 4 5 6 7 8

1

Poprawa parametrów techniczno - 

użytkowych drogi powiatowej nr 1735N 

na odcinku Nakomiady – Godzikowo

1 474 563,00 4270 30.06.2022 r.

2
Przebudowa drogi powiatowej nr 1608N 

Wopławki-Czerniki
953 252,00 6050 30.06.2022 r.

2 427 815,00R a z e m:

Plan finansowy wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021

Starostwo 

Powiatowe 

w Kętrzynie

600 60014


