
Uchwała Nr XVI/101/2019 
Rady Powiatu Kępińskiego 
z dnia 30 grudnia 2019 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 2019 r., 
poz.869 ze zm.) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. 
z 2019 r., poz. 511 ze zm.) uchwala się, co następuje:  

 

§ 1.1. Ustala się wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 w kwocie 562.000,35 zł z 

przeznaczeniem na: 

1) Wycinka drzew rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych 17.820,00 zł; 

2) Cięcia pielęgnacyjne i sanitarne koron drzew rosnących w pasach  

drogowych dróg powiatowych (Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie) 85.050,00 zł; 

3) Zmiana lokalizacji wraz z rozbudową parkingu strzeżonego dla pojazdów  

usuniętych w trybie art.130a ustawy o ruchu drogowym (Powiatowy Zarząd  

Dróg w Kępnie) 36.900,00 zł; 

4) Przebudowa drogi powiatowej nr 5677P na odcinku Myjomice - Kierzno  

w gminie Kępno (Starostwo Powiatowe w Kępnie) 203.034,70 zł; 

5) Wykup nieruchomości pod budowę dróg powiatowych, ścieżek rowerowych lub  

chodników 23.100,00 zł; 

6) Malowanie sali gimnastycznej ZSP Nr 1 w Kępnie (Zespół Szkół  

Ponadpodstawowych Nr 1 w Kępnie) 35.200,00 zł; 

7) Malowanie  pomieszczeń biurowych, położenie paneli oraz wymian drzwi  

w budynku głównym szkoły (Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Kępnie) 44.416,85 zł; 

8) Montaż klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych w budynku głównym  

szkoły (Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Kępnie) 39.360,00 zł; 

9) Badania archeologiczne na terenie budowy hali sportowej przy Liceum  

Ogólnokształcący Nr I w Kępnie 2.700,00 zł; 

10) Kontroling realizacji przez Szpital programu naprawczego poprzez screeningowy  

przegląd kluczowych wskaźników efektywności jego działalności operacyjnej  

(Starostwo Powiatowe w Kępnie) 1.918,80 zł; 

11) Remonty klatek schodowych w budynku przy ul. Sienkiewicza 26 w Kępnie  

(Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie) 55.000,00 zł; 

12) Dokumentacja projektowa instalacji grzewczej oraz instalacji klimatyzacji  

w budynku przy ul. Sienkiewicza 26 w Kępnie (Starostwo Powiatowe w Kępnie)  17.500,00 zł. 

 

2. Ostateczny termin dokonania wydatków w ust. 1 ustala się na dzień 30 czerwca 2020 roku. 

 
 

§ 2. Ustala się plan finansowy wydatków określonych w § 1: 
 

Dział 600 Transport i łączność 

 Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe 

 § 4300 Zakup usług pozostałych 102 870,00 zł  

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 239 934,70 zł  

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 

 Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 

 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 23 100,00 zł  

Dział 801 Oświata i wychowanie 

 Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące   

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 700,00 zł  

Rozdział 80115 Technika   



§ 4270 Zakup usług remontowych 35 200,00 zł  

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia   

§ 4270 Zakup usług remontowych 44 416,85 zł  

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 39 360,00 zł  

Dział 851 Ochrona zdrowia 

 Rozdział 85111 Szpitale ogólne   

§ 4300 Zakup usług pozostałych 1 918,80 zł  

Dział 852 Pomoc społeczna 

 Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie   

§ 4270 Zakup usług remontowych 55 000,00 zł  

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 17.500,00 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. 
 
 

                                                                                                              Przewodnicząca Rady 
                                                                                                               /-/ Jolanta Jędrecka 

 
 



UZASADNIENIE 

do uchwały Nr XVI/101/2019 

Rady Powiatu Kępińskiego 

z dnia 30 grudnia 2019 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 2020 roku. 

W takiej sytuacji podjęcie uchwały jest właściwe i zasadne. 

 

                                                                                                               Przewodnicząca Rady 
                                                                                                               /-/ Jolanta Jędrecka 

 


