
Uchwała Nr XXIV/188/2020 

Rady Powiatu Stalowowolskiego  

z dnia 22 grudnia 2020 r. 

 

w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu powiatu stalowowolskiego, które nie 

wygasają z upływem roku budżetowego 2020 

 

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

U. z 2020 roku, poz. 920) oraz art. 263 ust. 2 i 5 ustawy z dnia27  sierpnia  2009  roku 

o  finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r.,poz. 869 z późn.zm.), Rada Powiatu 

Stalowowolskiego uchwala, co następuje:  
 

 

§ 1 

Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020: 

Wyszczególnienie (zadanie) Kwota ogółem Ostateczny termin dokonania 

wydatków 

Projekt strony internetowej 

w trybie MultiSite dla 

Starostwa Powiatowego 

i jednostek organizacyjnych 

-umowa z wykonawcą Nr U-

616/2020/NA (SP/166/2020)  

z dnia 01.09.2020 roku. 

31 635,- 30-06-2021 rok 

 

§ 2. 

Ustala się plan finansowy wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020: 

 

Dział Rozdział 

§ 

Nazwa Kwota w tym 

Wydatki 

bieżące 

Wydatki 

majątkowe 

750  Administracja publiczna 31 635,- 31 635,- 0,- 

 75020 Starostwa Powiatowe  31 635,- 31 635,- 0,- 

 § 4300 Zakup usług pozostałych  

z tego  

wydatki na wykonanie projektu 

strony internetowej w trybie 

MultiSite dla Starostwa 

Powiatowego i jednostek 

organizacyjnych 

31 635,- 31 635,- 0,- 

 

§ 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 XXIV/188/2020 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia  

22 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu powiatu 

stalowowolskiego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020  

 

 

Zlecenie wykonania opracowania projektu strony internetowej w trybie MultiSite dla Starostwa 

Powiatowego i jednostek organizacyjnych nastąpiło w 2020 roku (poza ustawą pzp), na 

postawie zawartej umowy z wykonawcą w dniu 01.09.2020 roku Nr U-616/2020/NA. Ze 

względu na stan epidemii w kraju zadanie nie zostało wykonane w ustalonym terminie do 20 

grudnia 2020 roku.  

 

Podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.  

 

 

 
 Ryszard Andres 

 

 Przewodniczący Rady Powiatu 
 (podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym) 
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