
   

UCHWAŁA Nr XLIV/80/2022 

RADY POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO 

z dnia 21 grudnia 2022 r. 

w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 

Na podstawie art. 12 pkt 5 i 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 

z 2022 r poz. 1526) oraz art. 263 ust. 2, 3 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 

z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1079, 1725, 1747, 1768, 1964, 2414) 

 

Rada Powiatu 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Ustala się wykaz oraz plan finansowy wydatków, które nie wygasają z upływem roku 

budżetowego 2022. 

Lp. 

Klasyfikacja budżetowa 

Nazwa zadania Kwota 
Termin 

realizacji 
Dział Rozdział Paragraf 

1. 600 60014 4270 

Wykonanie nakładki asfaltowej na 

drodze powiatowej nr 1420C Radzyń 

Chełmiński – Stanisławki – 

Wąbrzeźno na odcinku o długości 548 

m w km 1+710,00 do 2+258 

521.205,88 zł 30.06.2023 r. 

Razem 521.205,88 zł  

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 

 § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji 

Publicznej Powiatu Grudziądzkiego. 

 

 

 

 

 

 

Przewodnicząca Rady 

  

/-/ Marzena Dembek 

 



   

Uzasadnienie 

W dniu 06.09.2022 r ogłoszono postępowanie w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 

1 ustawy z dnia 11 września 2019 r – Prawo zamówień publicznych (DZ.U. z 2022 r. poz. 1710) . 

Wybrano jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę Unitrak Sp. z o.o. z Kielna. Zadanie jest 

realizowane w ramach umowy numer 272.15.1.2022 z dnia 27 października br. Ostateczny termin 

wykonania zgodnie z umową to 16 grudnia 2022 r. Wykonawca zrealizował na chwilę obecną część 

robót. Podstawowym utrudnieniem w realizacji w/w remontu są obecne warunki atmosferyczne.  

Jeżeli nie ulegną one zmianie, wówczas realizacja zadania w bieżącym roku będzie niemożliwa.  

Są to przyczyny niezależne od Wykonawcy. Treść §13 umowy określa, że Zamawiający dopuszcza 

możliwość zmiany terminu realizacji umowy w przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych 

odbiegających od typowych (np. długotrwałe, obfite deszcze, niskie temperatury w dzień i w nocy, 

przymrozki, wysokie temperatury i inne utrzymujące się dłużej niż 5 dni), uniemożliwia jące wykonanie 

przedmiotu zamówienia zgodnie ze Szczegółową Specyfikacją Techniczną.  

W związku z realizacją w/w zadania zawarto umowy:  

- numer 272.15.1.2022 z dnia 27 października – roboty budowlane – kwota wynagrodzenia 517.577,38 

zł brutto,  

- numer 36/2022 z dnia 27 października – nadzór inwestorski – kwota wynagrodzenia 3.628,50 zł.  

 

Przewodnicząca Rady  

 

/-/ Marzena Dembek 

 


