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-Projekt- 
 

Uchwała Nr II/ ....... /2010 
Rady Powiatu Wodzisławskiego 

z dnia 16 grudnia 2010roku 
 
 
w sprawie: zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr LIII/574/2010 z dnia  

10 listopada 2010 roku w sprawie wydatków budŜetu Powiatu 
Wodzisławskiego, które w 2010r. nie wygasają z upływem roku 
budŜetowego. 

 
 
Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(tekst jedn. z 2001 r. Dz. U. nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 263 ust. 2,3,4 i 5 ustawy  
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.).  
 
 

Rada Powiatu Wodzisławskiego 
uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 
 
Zmienia się uchwałę Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr LIII/574/2010 z dnia  
10 listopada 2010 roku w sprawie wydatków budŜetu Powiatu Wodzisławskiego, które w 
2010r. nie wygasają z upływem roku budŜetowego w ten sposób, Ŝe załącznik do ww. 
uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały 
 

§ 2 
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 

 
§ 3 

 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
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Wykaz planowanych wydatków budŜetu Powiatu Wodzisławskiego, 
które w 2010r. nie wygasają z końcem roku budŜetowego 

 
Wydatki w złotych 

w tym: Dział Rozdział Wyszczególnienie 
 

Wydatki 
majątkowe 

Termin 
realizacji 

  RAZEM  283 360 233 360 - 
750  Administracja publiczna 50 000 - - 

 75020 Starostwa powiatowe 50 000 - - 

  
Dostawa materiałów  biurowych i 
papierniczych do sprzętu biurowego dla 
potrzeb Starostwa w Wodzisławiu Śl. 

10 000 - 31.03 2011r. 

  
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do 
sprzętu biurowego dla potrzeb Starostwa w 
Wodzisławiu Śl. 

40 000 - 05.03.2011r. 

801  Oświata i wychowanie 233 360 233 360 - 
 80120 Licea ogólnokształcące 233 360 233 360 - 

  

Budowa kompleksu boisk sportowych „Moje 
Boisko – ORLIK 2012 (boisko piłkarskie oraz 
boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem 
sanitarno-szatniowym) przy zespole Szkół im. 
Powstańców Śląskich w Wodzisławiu Śl. ul. 
Szkolna 1 

233 360 233 360 30.06 2011r. 

Załącznik do projektu uchwały 
Rady Powiatu Wodzisławskiego  
Nr II/……../2010 
z dnia 16 grudnia 2010 roku 
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UUzzaassaaddnnii eennii ee  ddoo  pprr oojj eekk tt uu  
Uchwały Nr LIII/....../2010 

Rady Powiatu Wodzisławskiego 
z dnia 10 listopada 2010 roku 

 
 

w sprawie: wydatków budŜetu Powiatu Wodzisławskiego, które w 2010r.  
nie wygasają z upływem roku budŜetowego 

 
 

 

Zgodnie z treścią art. 263 ust. 1 ustawy  o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 

poz. 1240 z późn. zm.) niezrealizowane kwoty wydatków wygasają co do zasady z upływem 

roku budŜetowego zgodnie z obowiązującą w zakresie gospodarki budŜetowej zasadą 

roczności. Wyjątek od powyŜszej zasady ujęty jest w ust. 2 cytowanej normy prawnej, 

zgodnie z którym do kompetencji organu stanowiącego naleŜy ustalenie w drodze uchwały 

wykazu wydatków które nie wygasają z końcem roku budŜetowego oraz ustalenie w nim 

ostatecznego terminu dokonania wydatków. Odmiennie, w porównaniu do rozwiązań 

przyjętych w poprzednio obowiązującej ustawie nowa ustawa o finansach publicznych 

przewiduje powaŜne ograniczenia formalno-prawne związane ze stosowaniem tzw. wydatków 

niewygasających, gdyŜ w uchwale moŜna tylko ująć wydatki związane z realizacją umów: 

1) w sprawie zamówienia publicznego, 

2) które zostaną zawarte w wyniku zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego, w którym dokonano wyboru wykonawcy. 

Ponadto ostateczny termin wykonania wydatków niewygasających upływa juŜ z dniem  

30 czerwca następnego roku.  

Konieczność nowelizacji uchwały Nr LIII/574/2010 z dnia 10 listopada 2010 roku  

w sprawie wydatków budŜetu Powiatu Wodzisławskiego, które w 2010r. nie wygasają  

z upływem roku budŜetowego, wynika z faktu, iŜ zadanie inwestycyjne pn „Budowa 

kompleksu boisk sportowych „Moje Boisko – ORLIK 2012 (boisko piłkarskie oraz boisko 

wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) przy zespole Szkół im. Powstańców 

Śląskich w Wodzisławiu Śl. ul. Szkolna 1” nie zostanie zakończone, jak pierwotnie 

planowano, do końca roku budŜetowego 2010 z przyczyn leŜących po stronie wykonawcy. 

NaleŜy nadmienić, Ŝe z powodu nienaleŜytego wykonania zobowiązania, firmę 

INWESTYCJE.PL sp. z o.o. z Rybnika obciąŜono karami umownymi i odsetkami  

w wysokości 113.360zł. Z uwagi na fakt, iŜ jak juŜ wyŜej wspomniano zadania 

inwestycyjnego nie da się zakończyć w pierwotnym terminie, proponuje się wprowadzić  

do planu wydatków „niewygasających” kwotę 233.360zł, w dziale 801 „Oświata  
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i wychowanie”, rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące”. Termin realizacji zadania upływa 

z dniem 30 czerwca 2011r. 

Biorąc pod uwagę powyŜsze Zarząd wnosi o podjęcie uchwały zgodnie z treścią 

przedłoŜonego pod obrady Wysokiej Rady projektu aktu prawnego. 

 

 
       Skarbnik Powiatu 
 
              /-/ mgr Mariusz Rakowski 


