
UCHWAŁA NR XXI/136/2020 
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO 

z dnia 14 grudnia 2020 r. 

w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym  (t.j. 
Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 263 ust. 2-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.1)) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020, stanowiący 
załącznik do niniejszej uchwały. 

2. Wykaz, o którym mowa w ust.1 zawiera plan finansowy wydatków w podziale na działy, rozdziały 
i paragrafy klasyfikacji budżetowej i określa ostateczny termin wykonania każdego wydatku związanego 
z realizacją umów w sprawie  zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w którym 
dokonano wyboru wykonawcy. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Toruńskiego. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 Przewodniczący Rady Powiatu Toruńskiego 
 
 

Paweł Polikowski 

 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2245,  z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. 
poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175. 
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LP Dz. Rozdz. § Treść Kwota
Ostateczny termin 

dokonania wydatku     
Źródło finansowania

 - 1 -  - 2 -  - 3 -  - 4 -  - 5 -  - 6 -  - 7 - 

1 600 60014 6050

Dokumentacja techniczna - Rozbudowa 

drogi powiatowej nr 1629C Trzebcz 

Szlachecki - Głuchowo w km 2+740 do 

3+520 na dł. 0,780 km

26 139,00 15.04.2021
z  dochodów  

własnych 

2 600 60014 6050

Dokumendacja techniczna -Rozbudowa 

drogi powiatowej nr 2021C Świerczynki - 

Ostaszewo w km 0+000 do 4+265 na dł. 

4,265 km, 

81 981,00 15.04.2021
z  dochodów  

własnych 

3 600 60014 6050

Dokumentacja techniczna -Przebudowa 

drogi powiatowej nr 1629C Trzebcz 

Szlachecki - Głuchowo w km 3+520 do km 

6+450 na dł 2,930 km

55 913,41 15.04.2021
z  dochodów  

własnych 

4 852 85202 6050

Modernizacja kuchni w bud. DPS Pigża
452 000,00 31.03.2021

z Rządowego 

Funduszu Inwestycji 

Lokalnych 

Razem 616 033,41

WYKAZ WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM  ROKU BUDŻETOWEGO 2020

Realizacja zadania  - Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu

Załącznik do uchwały Nr XXI/136/2020

RADY POWIATU TORUŃSKIEGO

z dnia 14 grudnia 2020 r.
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UZASADNIENIE

Ustala się wykaz wydatków, które w dniu 31.12.2020 roku zostaną przekazane na odrębne konto bankowe,
utworzone w celu realizacji wydatków niewygasających.
Do kategorii wydatków niewygasających zalicza się wydatki danego roku budżetowego (w tym przypadku
2020 r.), które spełniają jednocześnie trzy warunki:
- wybrane są w drodze zamówienia publicznego ,
- realizowane są na podstawie podpisanej umowy z wykonawcą,
- plan finansowy został przyjęty w danym roku a rzeczywista realizacja nastąpi w roku następnym.

Organ stanowiący ustala wykaz imienny wydatków.
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