
Uzasadnienie 

 

 Zgodnie z zapisami art. 263 ust. 2 i 3 pkt. 1, 2 Ustawy z 27 sierpnia 2009 o finansach 

publicznych, organ stanowiący jednostek samorządu terytorialnego może ustalić wykaz wydatków oraz 

określić ostateczny termin ich wykonania w następnym roku budżetowym. 

W Uchwale Nr XIII/79/2015 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 29 grudnia 2015r ujęto 

wykaz wydatków niewygasających: 

1. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3840 ulicy Staszica w Sochaczewie” – plan wydatków 

niewygasających w kwocie 76.895 zł. W wyniku rozpoczętego w dniu 06.11.2015r. i zakończonego               

w dniu 10.11.2015r. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w którym dokonano wyboru 

wykonawcy, została podpisana umowa Nr 50/2015 z dnia 12 listopada 2015r. na wykonanie nowego 

włączenia kanalizacji deszczowej z ul. Staszica do kanalizacji miejskiej, w ramach w/w zadania.                         

Ponieważ realizacja zadania nie została zakończona w roku 2015 ujęto ją w niniejszej uchwale. 

2. „Dokumentacja na adaptację pomieszczeń internatu na potrzeby Starostwa Powiatowego                 

w Sochaczewie (Wydział Geodezji i Kartografii)” – inwentaryzacja – plan wydatków niewygasających 

w kwocie 2.940 zł. W wyniku rozpoczętego w dniu 9.12.2015r. i zakończonego w dniu 28.12.2015r. 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w którym dokonano wyboru wykonawcy, została 

podpisana umowa Nr RŚ.273.PP.06.2015 z dnia 29 grudnia 2015r. na przeprowadzenie inwentaryzacji               

w ramach w/w zadania. Ponieważ realizacja zadania nie została zakończona w roku 2015 ujęto ją                  

w niniejszej uchwale. 

3. „Opracowanie projektu budowlanego na budowę oczyszczalni ścieków w Młodzieżowym 

Ośrodku Wychowawczym w Załuskowie” – plan wydatków niewygasających w kwocie 6.273 zł.                   

W wyniku rozpoczętego w dniu 7.12.2015r. i zakończonego w dniu 28.12.2015r. postępowania                        

o udzielenie zamówienia publicznego, w którym dokonano wyboru wykonawcy, została podpisana 

umowa Nr ZP.273.PP.07.2015 z dnia 29 grudnia 2015r. na wykonanie kompletnej dokumentacji 

projektowej wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz operatem wodnoprawnym 

budowy biologicznej oczyszczalni ścieków w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym                                  

w Załuskowie. Ponieważ realizacja zadania nie została zakończona w roku 2015 ujęto ją w niniejszej 

uchwale. 

4. „Opracowanie projektu budowlanego na budowę oczyszczalni ścieków w Placówce 

Opiekuńczo Wychowawczej w Giżycach” – plan wydatków niewygasających w kwocie 6.273 zł.                  

W wyniku rozpoczętego w dniu 7.12.2015r. i zakończonego w dniu 28.12.2015r. postępowania                        



o udzielenie zamówienia publicznego, w którym dokonano wyboru wykonawcy, została podpisana 

umowa Nr ZP.273.PP.07.2015 z dnia 29 grudnia 2015r. na wykonanie kompletnej dokumentacji 

projektowej wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz operatem wodnoprawnym 

budowy biologicznej oczyszczalni ścieków w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Giżycach. 

Ponieważ realizacja zadania nie została zakończona w roku 2015 ujęto ją w niniejszej uchwale. 

5. „Działania energooszczędne w budynkach użyteczności publicznej należących do Powiatu 

Sochaczewskiego znajdujących się w Sochaczewie, Giżycach i Teresinie” – plan wydatków 

niewygasających w kwocie 176.635 zł. W wyniku rozpoczętego w dniu 5.05.2015r. i zakończonego                    

w dniu 12.06.2015r. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w którym dokonano wyboru 

wykonawców została podpisana umowa Nr RŚ.273.10.2015 z dnia 26 czerwca 2015r. obejmująca 

wykonanie prac budowlanych z zakresu termomodernizacji w budynku Placówki Opiekuńczo – 

Wychowawczej w Giżycach. W wyniku rozpoczętego w dniu 09.03.2015r. i zakończonego                    

w dniu 11.03.2015r. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w którym dokonano wyboru 

wykonawców i została podpisana umowa Nr RŚ.2513.5.2.2015 z dnia 16 marca 2015r. obejmująca 

nadzór inwestorski nad realizacją zadania. Ponieważ realizacja zadania nie została zakończona w roku 

2015 ujęto ją w niniejszej uchwale. 

Jednocześnie informujemy, iż na w/w zadania zostali wyłonieni wykonawcy zgodnie z prawem 

zamówień publicznych oraz podpisanymi umowami. 

Wydatki te zrealizowane i rozliczone zostaną do dnia 30.06.2016 roku zgodnie z podpisanymi 

umowami. 

 

 

 


