
Uchwała Nr IV/26/2018 
Rady Powiatu Kępińskiego 
z dnia 28 grudnia 2018 roku 

 

w sprawie: wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 
 

Na podstawie art. 263 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., 
poz.2077 ze zm.) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. 
z 2018 r., poz. 995 ze zm.) uchwala się, co następuje:  

§ 1 
 

1. Ustala się wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018 w kwocie 1.402.062,68 zł z 
przeznaczeniem na: 

 Wykonanie przeglądu rocznego stanu technicznego sieci dróg powiatowych (Powiatowy Zarząd Dróg w 
Kępnie) – 28.413,00 zł, 

 Modernizacja drogi powiatowej nr 5682P relacji Bralin-Darnowiec-droga krajowa nr 39 poprzez regenerację 
krawędzi jezdni oraz pobocza (Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie) – 145.837,58 zł, 

 Zakup samochodu na potrzeby PZD (Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie) – 67.080,00 zł, 

 Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji – laptopy dla radnych powiatu kępińskiego 
(Starostwo Powiatowe w Kępnie) – 28.500 zł, 

 Budowa sali gimnastycznej przy LO Nr I w Kępnie – aktualizacja projektu (Starostwo Powiatowe w Kępnie) 
– 12.300 zł, 

 Modernizacja obiektów sportowych oraz opłotowania przy boisku LO Nr I w Kępnie – (Liceum 
Ogólnokształcące Nr I w Kępnie) – 61.500 zł, 

 Instalacja klimatyzacji w sali gimnastycznej ZSP Nr 1 w Kępnie (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w 
Kępnie) – 95.829,30 zł, 

 Malowanie sali gimnastycznej, pomieszczeń siłowni, łącznika pomiędzy salą gimnastyczną, a budynkiem 
szkoły (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie) - 25.200,00 zł 

 Przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem remontu wejścia głównego do budynku ZSP 
Nr 2 w Kępnie (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie) – 140.000,00 zł, 

 Zakup sprzętu medycznego i wyposażenia dla SP ZOZ w Kępnie (Starostwo Powiatowe w Kępnie) – 
797.402,80 zł, 

2. Ostateczny termin dokonania wydatków w ust. 1 ustala się na dzień 30 czerwca 2019 roku. 
 

§ 2 
 

Ustala się plan finansowy wydatków określonych w § 1: 
Dział 600 Transport i łączność 
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe 
§ 4300 Zakup usług pozostałych 28.413,00 zł 
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 145.837,58 zł 
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 67.080,00 zł 
 

Dział 750 Administracja publiczna 
Rozdział 75019 Rady powiatów 
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 28.500,00 zł 
 

Dział 801 Oświata i wychowanie 
Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące 
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 73.800,00 zł 
 

Rozdział 80115 Technika 
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 95.829,30 zł 
 

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe 
§ 4270 Zakup usług remontowych 165.200,00 zł 
 

Dział 851 Ochrona zdrowia 
Rozdział 85111 Szpitale ogólne 
§ 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 
inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 797.402,80 zł 

 

§ 3 
Środki finansowe na wydatki gromadzone są na wyodrębnionym subkoncie podstawowego rachunku 
bankowego powiatu. 

 

§ 4 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kępińskiego. 

 

§ 5 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



UZASADNIENIE 

do uchwały Nr IV/26/2018 

Rady Powiatu Kępińskiego 

z dnia 28 grudnia 2018 r.  

 

 

w sprawie: wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego 

 

Art. 263 ustawy o finansach publicznych wprowadza możliwość ustalenia wydatków, które nie wygasają z 

upływem roku bieżącego. 

Środki zostaną przeznaczone na zadania określone w § 1 niniejszej uchwały. Na wszystkie zadania zostały 

podpisane umowy i zostaną one wykonane do dnia 30 czerwca 2019 roku. 

W takiej sytuacji podjęcie uchwały jest właściwe i zasadne. 


