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Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 29 grudnia 2011 r.

w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają
z upływem roku budżetowego )011

Na podstawie art. ] 2 pkt. I] ustawy z dnia 5 czerwca] 998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późno zm.) w związku z art. 263 ust. 2, 3 ,4 i 5 ustawy z
dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późno zm.) Rada
Powiatu Nowodworskiego uchwala, co następuje:

Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 20 II zgodnie
z załącznikiem Nr J do niniejszej uchwały.

Środki finansowe na wydatki ujęte VIi załączniku Nr 1 dC'uchwały gromadzone będą na
wyodrębnionym subkoncie podstawowego rachunku bankmvego.
Ostateczne terminy dokonania wydatków określono w załączniku Nr l do uchwały.
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Załącznik Nr J

do Uchwały Nr ~J.V! 9.5.I.?oP:I.:1.....
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 29 grudnia 2011 r.

-- --I
Nazwa jednostki Ostateczny te

Lp Treść Kwota dokonani
.-'- wydatku

Przebudowa drogi powiatowej nr, .
l Starostwo 2425W Pieści rogi - Siennica 37.761,00 I 30.04.2012

i----t-
I Starostwo

Przebudowa drogi powiatowej nr
2 2410W Śniadówko - Goławice ~ 162.313,95 31.03.2012

Pomiechówek
Przebudowa i modernizacja drogi

3 Starostwo powiatowej nr 2405W Sowia Wola - 856.102,16 30.06.2012
Augustówek - Czosnów łączącej
drogę wojewódzką nr 579 z drogą

~Starostwo
krajową nr 7
Przebudowa drogi powiatowej nr
2409 W Pomiechówek - Nasielsk 59040,00 31.03.2012

__ ..----1..

RAZEM 1.115.217,11 I
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Załącznik Nr 2 XIV/cS/2011
do Uchwały Nr .
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Dział Rozdział § Treść Kwota
600 TRANSPORT IŁĄCZNOSC 1.115.217,11

60014 Drogi publiczne powiatowe 1.115.217,11
Wydatki mąjątkowe:

6050 Przebudowa drogi powiatowej nr

I 2425W Pieścirogi - Siennica 37.761,00

6050 Przebudowa drogi powiatowej nr
2410W Śniadówko - Goławice - 162.313,95
Pomiechówek

6059 Przebudowa i modernizacja drogi
powiatowej nr 2405W Sowia Wola - 856.102,16
Augustówek - Czosnów łączącej
drogę wojewódzką nr 579 z drogą
krajową nr 7

6050 Przebudowa drogi powiatowej nr
2409 W Pomiechówek - Nasie1sk 59040,00

RAZEM 1.115.217,11

/,
CY \RADY /J \
C/ I

zmytkowski



U d" d h ły N XI V!g 5 !2 O11 d . 29 12 2011zasa meme o uc wa r ; z ma .. r.

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 20 II r. ustalono w łącznej kwocie
1115217,11 zł. Dotyczą zadania pn .. ,Przebudowa drogi powiatowej nr 2425W Pieścirogi -
Siennica" oraz zadania pn. " Przebudowa drogi powiatowej nr 241 OW Śniadówko - Goławice -
Pomiechówek". W ramach zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2425W Pieścirogi -
Siennica" została zawarta umowa nr ZP.273.80.2011 w dniu 25 października 2011 r. z firmą
"TrON" Dominik Kubicki na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi
powiatowej nr 2425W w miejscowości Siennica. Umowa przewiduje wykonanie zadania w
terminie do 29 lutego 20 12r. W ramach zadania pn. " Przebudowa drogi powiatowej nr 241 OW
Śniadówko - Goławice - Pomiechówek została zawarta umowa nr ZP.273.85.2011 w dniu 02
grudnia 2011 r. z firmą P.P.H.U. "Anetka" Aneta Cieślińska w zakresie poprawy
odwodnienia przy drodze powiatowej nr 241 OW w miejscowości Goławice Pierwsze.
Wydatki niewygasające ujęte ww. kwocie dotyczą również zadania pn.: "Przebudowa drogi
powiatowej nr 2405W Sowia Wola - Augustówek - Czosnów" w zakresie środków własnych
zabezpieczonych na realizacje projektu w ramach RPa WM 2007-2013 (w wysokości 856 102,16
zł). W związku z wysokim stanem wód gruntowych na terenie gminy Czosnów, gdzie
bezpośrednio prowadzone były roboty budowlane, który to uniemożliwiał Wykonawcy
wykonywanie prac został przedłużony termin zakończenia prac związanych z przebudową drogi
powiatowej nr 2405W Sowia Wola - Augustówek - Czosnów realizowanych na podstawie
umowy nr 1 ]7-ZP/201O z dnia 16.08.2010r. wraz z aneksem nr I z dnia 1O,11.20]Or., aneksem nr
2 z dnia 08.07.20] ]r. oraz aneksem nr 3 z dnia 28.10.201Ir. Prace budowlane przewidziane do
realizacji na III etapie zostaną rozliczone w I kwartale roku 2012r.
Na rok 2012 przechodzą również zobowiązania dotyczące umowy nr ZP.273.48.20]] z dnia 9
czerwca 20] Ir. związane z realizacja zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2409W
Pomiechówek - Nasielsk związane z wykonaniem projektu budowlano - wykonawczego drogi
powiatowej nr 2409W Pomiechówek - Nasielsk wraz z mapami do celów projektowych zgodnie z
ww. umową.
Wydatki nie zostały poniesione w związku z przedłużąjącymi się konsultacjami społecznymi
wzmiankowanego projektu oraz uzgodnieniami ww. projektu ze stronami wynikającymi z
odrębnych przepisów w obowiązującym zakresie. Wykonawca opracował projekt jednakże jest on
obarczony usterkami uniemożliwiającymi jego przejęcie przez Zamawiającego. Płatność za ww.
umowę nastąpi w I kwartale 20] 2r.
Ww. umowy zostały zawarte w ramach udzielonego zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego, zaś umowa nr ZP.273.48.20 II na podstawie art. 4 Ustawy -
Prawo zamówień publicznych.
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