
UCHWAŁA NR XLIV/338/2022 

RADY POWIATU STALOWOWOLSKIEGO 

 

z dnia 21 grudnia 2022 r. 

 

w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu powiatu stalowowolskiego, które nie 

wygasają z upływem roku budżetowego 2022 

 

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. 

U. z 2022 roku, poz. 1526) oraz art. 263 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 27  sierpnia  2009  roku 

o  finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 z późn. zm.) 

 

Rada Powiatu Stalowowolskiego uchwala, co następuje: 
§ 1. 

Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022: 

 

Wyszczególnienie (zadanie) Kwota ogółem Ostateczny termin 

dokonania 

wydatków 

Opracowanie dokumentacji projektowej na 

rozbudowę drogi powiatowej nr  1008R 

w m. Rzeczyca Długa 

196 623,- 30-06-2023 rok 

Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1020R 

Brandwica - Jastkowice w m. Brandwica 

w zakresie opracowania dokumentacji 

projektowej 

183 270,- 30-06-2023 rok 

 

§ 2. 

Ustala się plan finansowy wydatków majątkowych, które nie wygasają z upływem roku 

budżetowego 2022: 

Dział Rozdział 

§ 

Nazwa Kwota 

600  Transport i łączność    379 893,00 

 60014 Drogi publiczne powiatowe    379 893,00 

 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  379 893,00 

  „Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę 

drogi powiatowej nr  1008R w m. Rzeczyca Długa” 

196 623,00 

  „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1020R Brandwica - 

Jastkowice w m. Brandwica w zakresie opracowania 

dokumentacji projektowej” 

183 270,00 

RAZEM  379 893,00 

 

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Stalowowolskiego. 

 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 Ryszard Andres 

 Przewodniczący Rady Powiatu 
 (podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym) 

 



Uzasadnienie do Uchwały Nr XLIV/338/2022 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 

21 grudnia 2022 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu powiatu 

stalowowolskiego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022.  

1. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zarząd 

Dróg Powiatowych zawarł umowy z wykonawcą Nr ZDP.0221.4.2022 z dnia 13.04.2022r. 

na opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej Nr 1008R 

Modliborzyce – Rzeczyca Długa w m. Rzeczyca Długa. 

 

2. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zarząd 

Powiatu zawarł umowy z wykonawcą Nr ZDP.0221.6.2022 z dnia 28.04.2022r. na 

opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej Nr 1020R 

Brandwica - Jastkowice w m. Brandwica 

 

Podjęcie uchwały jest zasadne.  

 

 Ryszard Andres 

 Przewodniczący Rady Powiatu 
 (podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym) 
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