
UCHWAŁA NR XXXII/205/2021 
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO 

z dnia 14 grudnia 2021 r. 

w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym  (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.1)) oraz art. 263 ust. 2-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.2)) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021, 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 została ogłoszona w Dz. U. z 2021 r. poz. 1038 i poz. 1834. 
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2021 r. poz. 1535 i poz. 1773. 
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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

Rozbudowa/przebudowa drogi powiatowej 

nr 2028C Zakrzewko - Tylice w km 1+200 

do km 4+763 na dł.3.563 km - opracowanie 

dokumentacji

25 437,00 30.06.2022
dochody własne 

powiatu

2 801 80115 6057

Modernizacja warsztatów szkolnych 

Zespołu Szkół, Centrum Kształcenia 

Ustawicznego w  Gronowie w celu 

utworzenia i doposażenia pracowni 

108 630,00 31.03.2022
środki w ramach 

projektu

801 80115 6059

Modernizacja warsztatów szkolnych 

Zespołu Szkół, Centrum Kształcenia 

Ustawicznego w  Gronowie w celu 

utworzenia i doposażenia pracowni 

agrotroniki

19 170,00 31.03.2022
dochody własne 

powiatu

3 750 75020 4210
Zakup komputerów i sprzętu 

informatycnego 57 656,25 28.02.2022
dochody własne 

powiatu

4 750 75020 6050
Zakup serwera NAS do backapu z 

wdrożeniem 
50 307,00 28.02.2022

dochody własne 

powiatu

853 85395 4247 370 588,37 30.06.2022

853 85395 4249 21 794,37 30.06.2022

853 85395 4249 28 357,92 30.06.2022
dochody własne 

powiatu

420 740,66

853 85395 4247 34830,57 30.06.2022

853 85395 4249 2048,39 30.06.2022

853 85395 4249 2665,28 30.06.2022
dochody własne 

powiatu

39 544,24

853 85395 4247 1630,36 30.06.2022

853 85395 4249 95,88 30.06.2022

853 85395 4249 124,76 30.06.2022
dochody własne 

powiatu

1 851,00

Razem 723 336,15

razem   

środki w ramach 

projektu

środki w ramach 

projektu

WYKAZ WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM  ROKU BUDŻETOWEGO 2021

Realizacja  Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu

Realizacja  Z.Sz CKU Gronowo

7

"Zawodowo zakręceni"-wyposażenie dla ZSP w 

Chełmży - dla pracowni nauki zawodu technik 

logistyk (spedycja) -  drukarka etykiet, skaner 

kodów 

razem      

razem      

Realizacja Starostwo Powiatowe w Toruniu

5

"Zawodowo zakręceni"-wyposażenie dla ZSP w 

Chełmży - dla pracowni nauki zawodu technik 

żywienia i usług gastronomicznych (pracownia 

konsumenta), dla pracowni nauki zawodu 

technik informatyk (dla kwalifikacji INF.02), dla 

pracowni nauki zawodu technik informatyk (dla 

6

"Zawodowo zakręceni"-wyposażenie dla ZSP w 

Chełmży  - dla pracowni nauki zawodu technik 

informatyk (dla kwalifikacji INF.02) oraz dla  

pracowni nauki zawodu technik informatyk (dla 

kwalifikacji INF.03) -  zestaw narzędzi 

monterskich, tablety, zasilacz awaryjny, mata i 

środki w ramach 

projektu

Załącznik do uchwały Nr XXXII/205/2021

RADY POWIATU TORUŃSKIEGO

z dnia 14 grudnia 2021 r.
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UZASADNIENIE

Ustala się wykaz wydatków, które w dniu 31.12.2021 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
2021 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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