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UCHWAŁA NR   XXXVI/338/21 

Rady Powiatu Strzeleckiego 

z dnia 22 grudnia 2021 roku 

 

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

2021 oraz określenia ostatecznego terminu ich realizacji w roku budżetowym 2022 

 

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

(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920 ze zm.), art. 263 ust. 2-5 ustawy z dnia 27 sierpnia  

z 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) Rada Powiatu 

Strzeleckiego uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Ustala się następujący wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 

2021 oraz ostateczny termin ich dokonania w roku budżetowym 2022: 

- związanych z realizacją umów w sprawie zamówienia publicznego; 

1) Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. „Budowa chodnika w ciągu 

drogi powiatowej 1806 O Sucha - Kalinów w m. Szymiszów ul. Ligonia” 

     – ostateczny termin dokonania wydatku – 30.06.2022 r. (kwota 14.500,00 zł), 

2) Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. „Przebudowa drogi 

powiatowej 1847 O Strzelce Opolskie - Dziewkowice w m. Dziewkowice  ul. Strzelecka” 

       – ostateczny termin dokonania wydatku – 30.06.2022 r. (kwota 39.237,00 zł), 

3) Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. „Budowa ścieżki rowerowej w 

ramach rozbudowy drogi powiatowej 1822 O Sucha - Rozmierka  na odcinku Sucha - 

Rozmierz  w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu” 

         – ostateczny termin dokonania wydatku – 30.06.2022 r. (kwota 80.811,00 zł), 

4) Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu 

drogowego pod mostem kolejowym w ciągu drogi powiatowej 1804 O Strzelce Opolskie - 

Kolonowskie w m. Strzelce Opolskie ul. Habryki” 

– ostateczny termin dokonania wydatku – 30.06.2022 r. (kwota 23.985,00 zł), 

5) Opracowanie koncepcji programowej dla zadania pn. „Budowa ścieżek pieszo-rowerowych 

w ciągu dróg powiatowych 1815 O Izbicko – Grodzisko na odcinku Izbicko – Utrata oraz 

1817 O Otmice – Kamień Śl. w m. Otmice ul. Klonowa wraz  

z przebudową dróg powiatowych” 

– ostateczny termin dokonania wydatku – 30.06.2022 r. (kwota 19.730,58 zł) 

6) Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa mostu JNI 30004499 

w ciągu drogi powiatowej 1822 O Sucha  - Rozmierka  w m. Sucha  

ul. Kościelna” 

– ostateczny termin dokonania wydatku – 30.06.2022 r. (kwota 62.730,00 zł) 

7) Wydatki na sfinansowanie kosztów realizacji zadania pn. „Dokumentacja projektowo - 

kosztorysowa nowej instalacji hydrantowej spełniającej aktualne przepisy i warunki 

ppoż. oraz wykonanie prac budowlanych wynikających z opracowanej dokumentacji 

projektowej w filii DPS w Szymiszowie” 



2 

 

– ostateczny termin dokonania wydatku – 30.06.2022 r. (kwota 65.780,00 zł), 

8) Wydatki na sfinansowanie kosztów realizacji zadania pn. „Dofinansowanie kosztów zakupu 

samochodu przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym osób na 

wózkach inwalidzkich dla DPS w Kadłubie”  

– ostateczny termin dokonania wydatku – 30.06.2022 r. (kwota 87.335,00 zł) 

9) Wydatki na sfinansowanie kosztów realizacji zadania pn. „Zimowe utrzymanie dróg 

powiatowych Powiatu Strzeleckiego”  

– ostateczny termin dokonania wydatku – 30.04.2022 r. (kwota 400.000,00 zł) 

 

10)  Wydatki na sfinansowanie kosztów realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej 

1401 O Zdzieszowice - Leśnica - Zalesie Śląskie w m. Lichynia ul. Daszyńskiego wraz z 

dokumentacją projektową”  

– ostateczny termin dokonania wydatku – 30.04.2022 r. (kwota 420.209,58 zł) 

 

§ 2. Plan finansowy wydatków wymienionych w § 1  stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Strzeleckiego. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

             

        Przewodniczący Rady 

        Stefan Szłapa 


