
UCHWAŁA Nr XXI/52/2020 

RADY POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO 

z dnia 23 grudnia 2020 r. 

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

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

(Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 263 ust. 2, 3 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 869 i 1649, z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175) 

 

Rada Powiatu 

uchwala, co następuje: 

 

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

budżetowego 2020. 

L.p. 

Klasyfikacja budżetowa 

Nazwa zadania Kwota 
Termin 

realizacji 
Dział Rozdział Paragraf 

1. 600 60014 6050 

Przebudowa z rozbudową drogi 

powiatowej nr 1395C Biały Bór – 

Wałdowo Szlacheckie – Ruda 

39.975,00 zł 31.03.2021 r. 

Razem 39.975,00 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. 

Wiceprzewodniczący Rady 

/-/ Jerzy Wołoszyn 

 

  



Uzasadnienie 

Wykonawcę dokumentacji projektowej na przebudowę z rozbudową drogi powiatowej nr 1395C 

Biały Bór – Wałdowo Szlacheckie – Ruda wybrano w drodze przetargu nieograniczonego. Została 

nią firma „INFRASTRUKTURA” Projektowanie i Nadzór Marek Bukowski, Michale 123F, 86-134 

Dragacz. W dniu 7 lipca 2020 r. podpisano umowę numer 26/2020. Kwota wynagrodzenia z tego tytułu 

wynosi 39.975 zł brutto. Ostateczny termin wykonania dokumentacji zgodnie z umową upłynął w dniu 

10 grudnia 2020 r. 

W dniu 25.11.2020 r. do Powiatowego Zarządu Dróg wpłynął wniosek Wykonawcy 

dokumentacji z prośbą o przedłużenie terminu wykonania umowy do dnia 10.02.2021 r. Po szczegółowej 

analizie przedłożonego wniosku, a zwłaszcza biorąc po uwagę przedłużające się procedury 

administracyjne niezależne od Wykonawcy, dotyczące długotrwałego procedowania spraw 

w administracji gestorów sieci, a także stanem epidemii wywołanym wirusem COVID -19, proponujemy 

przychylić się do prośby o przedłużenie terminu wykonania ww. umowy. 

Wiceprzewodniczący Rady 

/-/ Jerzy Wołoszyn 

 


