
Uchwała Nr XVII/105/2020  

Rady Powiatu Kępińskiego 

z dnia 28 stycznia 2020 roku   

 

w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uchwale 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. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. 

U. z 2019 r., poz. 511 ze zm.), art. 263 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach 

publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz.869 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. Dokonuje się sprostowania błędu pisarskiego w treści uchwały Nr XVI/101/2019 Rady Powiatu 

Kępińskiego z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie: wydatków, które nie wygasają z upływem roku 

budżetowego, w ten sposób, że zapis w §2: 

„… Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 
 

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 23 100,00 zł …” 

zastępuje się zapisem: 

„… Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 
 

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 23 100,00 zł …”  

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kępińskiego. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

                                                                                                        

                                                                                                                              Przewodnicząca Rady 

                                                                                             /-/  Jolanta Jędrecka 

  



Uzasadnienie  

do uchwały Nr XVII/105/2020  

Rady Powiatu Kępińskiego 

z dnia 28 stycznia 2020 roku   

 

w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uchwale Nr XVI/101/2019 Rady Powiatu 

Kępińskiego z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie: wydatków, które nie wygasają z upływem 

roku budżetowego 

 

Zgodnie z art. 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.) do wyłącznej właściwości rady powiatu należy podejmowanie 

uchwał w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady powiatu. Dodatkowo na 

podstawie art. art. 263 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. 

z 2019 r., poz.869 ze zm.) łącznie z wykazem wydatków, które nie wygasają z upływem roku 

budżetowego, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ustala plan finansowy tych 

wydatków w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji wydatków, z wyodrębnieniem wydatków 

majątkowych. 

 Na podstawie powyższych przepisów w dniu 30 grudnia 2019 roku Rada Powiatu Kępińskiego 

podjęła uchwałę w sprawie wydatków niewygasających określając m. in. plan finansowy wydatków, w 

którym to błędnie zapisano w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami nazwę 

paragrafu. W budżecie powiatu kępińskiego na rok 2019 zaplanowano wydatki inwestycyjne w 

powyższym rozdziale w §6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w łącznej 

kwocie 179.564,47 zł, z czego 23.100 zł stanowią wydatki niewygasające. W planie finansowym w 

rozdziale 70005 nie występują inne paragrafy majątkowe, stąd też nie można planować wydatków 

niewygasających w paragrafach, których nie ma w budżecie. 

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.  

 

                                                                                                                             Przewodnicząca Rady 

                                                                                             /-/  Jolanta Jędrecka 

 


