
UCHWAŁA NR VI-27/2020 

ZARZĄDU POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO 

z dnia 5 lutego 2020 r. 

 

w sprawie partycypacji w kosztach utrzymania budynków należących do Powiatu 

Wołomińskiego usytuowanych w Radzyminie przy ul. Komunalnej 8A i w Wołominie 

przy ul. Legionów 78 oraz partycypacji w kosztach używania samochodu służbowego 

należącego do Powiatu Wołomińskiego wraz z wynagrodzeniem kierowcy 

 

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 

(t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

1. Ustala się zasady partycypacji w n/w kosztach utrzymania budynku, będącego własnością Powiatu 

Wołomińskiego, usytuowanego w Radzyminie przy ul. Komunalnej 8A, wykorzystywanego przez 

Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie tj.: 

1) energii elektrycznej, 

2) dostawy wody oraz odbioru ścieków, 

3) konserwacji windy, 

4) ogrzewania budynku, 

5) monitoringu obiektu, 

6) wywozu nieczystości stałych, 

7) zleconych konserwacji  wodno-kanalizacyjne, 

8) sprzątania oddanych do użytku pomieszczeń, korytarzy, toalet oraz ciągów komunikacyjnych 

9) Internetu. 

2. Za naprawy  w ramach konserwacji tj.: sieci i urządzeń elektrycznych, instalacji wodno-

kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania, dokonywanych na podstawie indywidualnego 

zgłoszenia, Powiatowy Urząd Pracy obciążany będzie odrębną notą księgową wystawioną na 

podstawie otrzymanej przez Powiat faktury.  

3. Wysokość partycypacji jest następująca: 

1) w opłatach za świadczenia z ust. 1 pkt 1-4   wynosi 14% kosztów poniesionych przez Powiat 

(z całej wartości faktury otrzymanej przez Powiat); 

2) w opłatach za świadczenia z ust. 1 pkt  5 - 8 wynosi 32,19% kosztów poniesionych przez 

Powiat;  

3) w opłatach za świadczenia z ust. 1 pkt  9 wynosi 50,00% kosztów poniesionych przez Powiat. 

4. Podstawą do obciążenia Powiatowego Urzędu Pracy w Wołominie  będą noty księgowe 

wystawione przez Powiat Wołomiński  z  14 dniowym terminem płatności od daty otrzymania tejże 

noty księgowej.  

5. Noty księgowe za opłaty określone w ust. 3 wystawiane będą kwartalnie. 

 

§ 2 

1. Ustala się zasady partycypacji w n/w kosztach utrzymania budynku, będącego własnością Powiatu 

Wołomińskiego, usytuowanego w Radzyminie przy ul. Komunalnej 8, wykorzystywanego przez 

Szkołę Podstawową Specjalną w Radzyminie tj.: 

1) energii elektrycznej, 

2) dostawę wody oraz odbiór ścieków, 

3) konserwacji windy, 

4) ogrzewania budynku, 

5) usług konserwacyjnych. 

2. Wysokość partycypacji określa się jako proporcjonalny stosunek zajmowanej powierzchni do 

powierzchni użytkowej budynku (1.049,11 m²) i wynosi 56,49 %; 



3. Podstawą do obciążenia Szkoły Podstawowej Specjalnej w Radzyminie  jest nota księgowa, 

wystawiona przez Powiat Wołomiński, na podstawie faktury dostawcy lub usługodawcy. 

4. Noty księgowe wystawiane będą przez Powiat Wołomiński w cyklu kwartalnym z 14 dniowym 

terminem płatności licząc od dnia otrzymania noty przez Szkołę Podstawową Specjalną w 

Radzyminie. 

§ 3 

1. Ustala się zasady partycypacji w n/w kosztach utrzymania budynku, będącego własnością Powiatu 

Wołomińskiego, usytuowanego w Wołominie przy ul. Legionów 78, wykorzystywanego przez 

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Wołominie tj.: 

1) energii elektrycznej, 

2) dostawy wody oraz odbiór ścieków, 

3) monitoringu obiektu, 

4) ogrzewania budynku, 

5) wymiany mat podłogowych, 

6) wywozu nieczystości stałych. 

2. Za naprawy  w ramach konserwacji tj.: sieci i urządzeń elektrycznych, instalacji wodno-

kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania, dokonywanych na podstawie indywidualnego 

zgłoszenia, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Wołominie obciążany będzie odrębną 

notą księgową wystawioną na podstawie otrzymanej przez Powiat faktury.  

3. Wysokość partycypacji jest następująca: 

1) w opłatach za świadczenia określone w ust. 1 pkt 1-5 wynosi 28,59% kosztów poniesionych 

przez Powiat.  

2) w opłatach za świadczenia określone w ust. 1 pkt 6 wynosi 50,00% kosztów poniesionych przez 

Powiat.  

4. Podstawą do obciążenia Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wołominie będą noty 

księgowe wystawione przez Powiat Wołomiński z 14 dniowym terminem płatności od daty 

otrzymania tejże noty księgowej.  

5. Noty księgowe za opłaty określone w ust. 3 pkt 1 i 2 będą wystawiane kwartalnie. 

6. Kwota ta płatna będzie na podstawie noty księgowej wystawionej kwartalnie przez Powiat 

Wołomiński. Termin płatności noty księgowej strony ustalają na 14 dni od daty otrzymania tejże 

noty księgowej przez PINB, na rachunek Powiatu Wołomińskiego określonego w nocie księgowej. 

 

§ 4 

1. Ustala się zasady partycypacji w n/w kosztach utrzymania budynku, będącego własnością Powiatu 

Wołomińskiego, usytuowanego w Wołominie przy ul. Legionów 78, wykorzystywanego przez 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie tj.: 

1) monitoringu, usług konserwacyjnych oraz następujących mediów: centralne ogrzewanie, woda, 

kanalizacja, energia elektryczna,  

2) odbioru nieczystości stałych,  

3) używania samochodu służbowego wraz z wynagrodzeniem kierowcy; 

2. Wysokość partycypacji jest następująca: 

1) w opłatach za świadczenia  określone w §3 ust. 1 pkt 1 , określa się jako proporcjonalny 

stosunek zajmowanej powierzchni do powierzchni użytkowej budynku (420,72 m²) i wynosi 

43,98%; 

2) w opłatach za świadczenia  określone w §3 ust. 1 pkt  2 - wynosi 50,00%; 

3) w opłatach za świadczenia  określone w §3 ust. 1 pkt 3 na podstawie informacji zawartych w  

kartach drogowych przekazanych przez Wydział Dróg Powiatowych do Wydziału 

Finansowego oraz składanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zapotrzebowań na 

wyjazdy służbowe i wystawionej noty księgowej.  

3. Podstawą do obciążenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie jest nota księgowa, wystawiona 

przez Powiat Wołomiński. 

4. Noty księgowe wystawiane będą przez Powiat Wołomiński w następujących cyklach: 



a) kwartalnym za koszty mediów (centralne ogrzewanie, woda, kanalizacja, energia elektryczna), 

monitoringu, usług konserwacyjnych, z 30 dniowym terminem płatności, od dnia otrzymania 

noty, 

b) kwartalnym za odbiór nieczystości stałych z 30 dniowym terminem płatności, od dnia 

otrzymania noty. 

c) miesięcznym za koszty używania samochodu służbowego wraz z wynagrodzeniem kierowcy 

z 30 dniowym terminem płatności, od dnia otrzymania noty. 

 

 

§ 5 

Traci moc Uchwała Nr V-16/2018 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 13 lutego 2018 r. w 

sprawie  partycypacji Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w kosztach utrzymania budynku 

należącego do Powiatu Wołomińskiego usytuowanego w Wołominie przy 

ul. Legionów 78 oraz kosztów używania samochodu służbowego należącego do Powiatu 

Wołomińskiego wraz z wynagrodzeniem kierowcy oraz Uchwała Nr V-140/2019 Zarządu Powiatu 

Wołomińskiego z dnia 11 czerwca 2019 zmieniająca uchwałę w sprawie  partycypacji Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w kosztach utrzymania budynku należącego do Powiatu Wołomińskiego 

usytuowanego w Wołominie przy ul. Legionów 78 oraz kosztów używania samochodu służbowego 

należącego do Powiatu Wołomińskiego wraz z wynagrodzeniem kierowcy. 

 

 

§ 6 

Uchwała wchodzi w życie z mocą od dnia 1 stycznia 2020 r. 

 

 

/-/Adam Lubiak 


