
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 Rady Powiatu w Sochaczewie ujęto wykaz wydatków niewygasających: 

1. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3827W Dębówka - Zielonka” – plan wydatków 

niewygasających w kwocie 632.303 zł. Plan wydatków niewygasających wynika z zawartej Umowy                 

Nr 44/2016 z dnia 1 grudnia oraz Aneksu Nr 1 i obejmuje prace na drodze powiatowej Nr 3827W. 

2. „Dokumentacja drogi powiatowej Nr 3837W na odcinku Szymanów - Aleksandrow” – plan 

wydatków niewygasających w kwocie 99.919 zł. Plan wydatków niewygasających wynika z zawartej 

Umowy Nr 25/2016 oraz Aneksu Nr 1 i obejmuje opracowanie kompleksowej dokumentacji 

projektowej wraz  z opracowaniem wniosku i materiałów do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu 

na realizację zadania inwestycji drogowej na drodze powiatowej Nr 3837W na odcinku Szymanów – 

Aleksandrów. 

3. „Dokumentacja na adaptację i przebudowa pomieszczeń internatu na potrzeby Starostwa 

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

w kwocie 1.182.996 zł. Plan wydatków niewygasających w tym zadaniu wynika z zawartych umów                   

Nr RŚ.2510.11.2016 oraz Nr RŚ.2510.8.2016 o sprawowanie nadzoru inwestorskiego oraz zgodnie                    

z Aneksami Nr 1, Nr 2 i Nr 3 do Umowy Nr ZP.273.05.2016 z dnia 21 października 2016r. 

Przedmiotem umowy jest dostosowanie pomieszczeń w budynku dawnego internatu dla potrzeb 

Wydziału Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Sochaczewie, w tym wprowadzenie 

dźwigu windowego, wykonanie wiatrołapu, holu głównego oraz biura podawczego, a także 

wydzielenie pomieszczeń biurowych. 

4. „Montaż monitoringu w jednostkach organizacyjnych Powiatu Sochaczewskiego” – plan 

wydatków niewygasających w kwocie 63.363 zł wynika z zawartej umowy Nr ZP.273.PU.17.2016 na 

zaprojektowanie oraz dostawę wraz z montażem systemu sygnalizacji włamania (SSW) w Zespole 

Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie oraz w Zespole Szkół im. J. 

Iwaszkiewicza w Sochaczewie. 

5. „Budowa oczyszczali ścieków przy Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Giżycach                   

i Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Załuskowie” – plan wydatków niewygasających                    

w kwocie 582.799 zł. Plan wydatków niewygasających w tym zadaniu wynika z zawartych umów                 



Nr RŚ.2510.9.2016 oraz RŚ.2510.10.2016 o sprawowanie nadzoru inwestorskiego. Ponadto na budowę 

oczyszczalni ścieków, kanalizacji sanitarnej ścieków surowych i oczyszczonych wraz z niezbędnymi 

studzienkami oraz wykonanie zewnętrznej instalacji wodociągowej oraz studni betonowej podpisano 

umowy z wykonawcą Nr ZP.273.04.2016 i ZP.273.03.2016. 

Wydatki te zrealizowane i rozliczone zostaną do dnia 30.06.2017 roku zgodnie z podpisanymi 

umowami. 


