UCHWAŁA NR XV-173/2019
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 19 grudnia 2019 r.
w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty
nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019
Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r.
poz. 511, z późn. zm.) oraz art. 263 ust. 2, 3, 4, 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj.
Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się:
1) wykaz wydatków, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego
2019;
2) plan finansowy wydatków, o których mowa w ust. 1, określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;
3) ostateczny termin dokonania wydatków, które nie wygasają w 2019 roku z upływem roku budżetowego,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Środki finansowe niewykorzystane w terminie, określonym w załączniku Nr 1 podlegają przekazaniu
na dochody budżetu Powiatu.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady
Powiatu Wołomińskiego
Robert Perkowski
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego Nr XV-173/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r.

Wykaz oraz plan finansowy wydatków, których niezrealizowane planowane kwoty
nie wygasają z upływem roku budżetowego
Lp

Dział

Rozdział

1

2

3

1

600

Treść

4
ZADANIA INWESTYCYJNE

kwota

Ostateczny termin
wykorzystania środków

5

6

Sporządzenie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania DK 50 z drogą powiatową

60014 DP 4343W w miejscowości Zawiszyn, gmina Jadów Umowa Nr 297.2018 z dnia 03.07.2018

15 000,00

15.04.2020 r.

144 402,00

30.06.2020 r.

48 280,00

30.06.2020 r.

13 800,00

30.06.2020 r.

40 283,00

30.06.2020 r.

57 308,00

30.06.2020 r.

133 590,00

30.06.2020 r.

132 225,00

30.06.2020 r.

68 088,00

30.06.2020 r.

100 000,00

30.06.2020 r.

49 815,00

30.06.2020 r.

38 130,00

30.06.2020 r.

44 096,00

15.06.2020 r.

792 735,00

31.03.2020 r.

1 381 130,00

30.06.2020 r.

r., Biuro Projektowe VIAE Kazimierz Krzemiński Warszawa
Projekt budowy drogi powiatowej w msc. Sulejów ( od skrzyżowania w kierunku Chrzęsnego),

2

600

60014 gm. Jadów Umowa Nr 110.2018 z dnia 15.03.2018 r. Szydłowski Piotr Biuro Projektów
Drogowych TMP Projekt Warszawa
Projekt rozbudowy i przebudowy drogi powiatowej (ul. Lipowa i Wolności) na odcinku od

3

600

60014 skrzyżowania z ul. Powstańców do granicy gm. Zielonka, gm. Zielonka Umowa Nr 260.2017 z
dnia 14.06.2017 r. Firma Akonsult mgr inż. Adam Kluj Nadzory Projektowanie Wykonawstwo

4

600

5

600

6

600

Projekt kanalizacji deszczowej w ul. Szerokiej w Kobyłce od granicy z Gminą Zielonka do ul.
Dworkowej, gm. Kobyłka Umowa Nr 45.2018 z dnia 8.02.2018 r. Biuro Usług Inżynierskich

60014 Małetka Bartłomiej Halinów Umowa Nr 512.2019 z dnia 11.12.2019 r. Geometricus s.c.

Marcin Szczechura, Wojciech Fabisiak
Projekt budowy chodnika i odwodnienia drogi w msc Krusze do skrzyżowania z drogą
wojewódzką 636 gm. Klembów Umowa Nr 112.2018 z dnia 15.03.2018 r.
60014 Szydłowski Piotr Biuro Projektów Drogowych TMP Projekt Warszawa Umowa Nr 511.2019 z
dnia 11.12.2019 r. Geometricus s.c. Marcin Szczechura, Wojciech Fabisiak
Projekt i wykonanie odwodnienia ul. Perłowej w msc. Pólko, gm. Tłuszcz Umowa Nr

60014 304.2018 z dnia 9.07.2018 r. Szydłowski Piotr Biuro Projektów Drogowych TMP Projekt
Warszawa
Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4302W na odcinku

7

600

60014 Ruda (działka nr 266/1) – Stare Załubice, gm. Radzymin Umowa Nr 492.2018 z dnia
7.11.2018 r. Szydłowski Piotr Biuro Projektów Drogowych TMP Projekt Warszawa
Projekt techniczny przebudowy ul. Warszawskiej i Przemysłowej w Tłuszczu, gm. Tłuszcz

8

600

60014 Umowa Nr 317.2018 z dnia 16.07.2018 r. ROADS-Projektowanie dróg Marcin Parzych

9

600

60014 Projektów Inżynierii Lądowej Sp. z o.o. Warszawa

10

600

60014 Umowa Nr 255.2017 z dnia 07.06.2017 r. Biuro Projektów Inżynierii Lądowej Sp. z o.o.

Budowa chodnika w msc. Kozły gm. Tłuszcz Umowa Nr 230.2018 z dnia 18.05.2018 r. Biuro

Projekt chodnika wraz z przebudową drogi nr 4309W w msc. Nowy Janków, gm Radzymin
Warszawa, NOW - EKO Biuro Projektów Sp. z o.o. Olsztyn

11

600

12

600

13

600

Projekt rozbudowy drogi powiatowej Nr 4339W relacji Urle - Iły - Strachów, gmina Jadów

60014 Umowa Nr 257.2019 z dnia 02.03.2019 r. OPTIMUM - GEO Sp. z o.o.

Projekt techniczny wraz z kanalizacją przebudowy dr 4337W ul. Dworcowa na odcinku od
634 do PKP Dobczyn, gm. Wołomin/Klembów Umowa Nr 86.2019 z dnia 05.03.2019
60014 r. NEOX Sp. z o.o. Gdańsk

Budowa parkingu przy Szpitalu im. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie Umowa

60014 Nr 343.2019 z dnia 29.08.2019 r. Grażyna Bożena Urban PROJ - BUD Firma Projektowo Budowlana Zagościniec

14

600

Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego
ze skrzynią ładunkową samowyładowczą ( typ 3WH ) z wywrotem trójstronnym

60014 na podwoziu 8x4 wraz z montażem żurawia Umowa Nr 489.2019 z dnia 2.12.2019 r. VOLVO
Polska Sp. z o.o. Wrocław

15

600

Przebudowa drogi powiatowej nr 4365W ul. Szpitalnej w Ząbkach na odcinku od ul.
Narutowicza do granic adm. Miasta Ząbki Umowa Nr 457.2019 z dnia 14.11.2019 r. na
60014 roboty budowlane ALBLU Sp. z o.o. Warszawa Umowa Nr 472.2019 z dnia 20.11.2019 r. na
nadzór inwestorski Grażyna Bożena Urban PROJ - BUD Firma Projektowo - Budowlana
Zagościniec
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego Nr XV-173/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r.

Lp

Dział

Rozdział

Treść

kwota

Ostateczny termin
wykorzystania środków

1

2

3

4

5

6

16

600

Przebudowa drogi powiatowej Nr 4363 W ul. Batorego w Ząbkach w związku z budową
sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Batorego i Wyspiańskiego oraz budowy ścieżki
60014 rowerowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Wolności do granic administracyjnych miasta
Ząbki Umowa Nr 413.2019 z dnia 18.10.2019 r. Szydłowski Piotr Biuro Projektów
Drogowych TMP Projekt Warszawa

17

600

60014 Starym Kraszewie do działki 130/1 we wsi Nowy Kraszew Umowa Nr 256.2019 z dnia

3 585,00

30.06.2020 r.

36 470,00

15.04.2020 r.

670 787,00

30.06.2020 r.

91 158,00

30.06.2020 r.

89 441,00

30.06.2020 r.

143 585,00

30.06.2020 r.

700 000,00

30.06.2020 r.

363 000,00

15.06.2020 r.

319 800,00

15.04.2020 r.

Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi nr 4337W na odcinku od ronda w
3.07.2019 r. Szydłowski Piotr Biuro Projektów Drogowych TMP Projekt Warszawa

18

600

Rozbudowa drogi powiatowej nr 4307W na odcinku od węzła Wola Rasztowska do
skrzyżowania w msc Zwierzyniec, gmina Radzymin Umowa Nr 279.2019 z dnia 19.07.2019 r.
60014 TOMBRUK Sp. z o.o. Warszawa oraz Umowa Nr 292.2019 z dnia 25.07.2019 r.
DROGMARBUD Marcin Młynarski Wołomin

19

600

60014 528.2019 z dnia 17.12.2019 r. ELES BUD Ewa Konopka - Strusińska Kobyłka

20

600

60014 20.11.2018 r. DROGOWIEC Sp. z o.o. Białystok oraz Umowa Nr 513.2019 z dnia

Doświetlenie przejść dla pieszych w celu poprawy bezpieczeństwa 15 punktów Umowa Nr

Przebudowa ul. Polnej w Cegielni i ul. Szkolnej w Słupnie Umowa Nr 517.2018 z dnia
11.12.2019 r. LAND - GEO Krzysztof Sałański na wykonanie map podziałowych
Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 4314W na odcinku od drogi wojewódzkiej 634
21

600

60014 w Gminie Wołomin do miejscowości Ręczaje Polskie w gminie Poświętne Umowa Nr
447.2019 z dnia 5.11.2019 r. CZYSTOŚĆ Sp. j. Szpańscy Jerzy, Jacek, Dawid
Dotacja celowa dla Gminy Marki na realizację zadania Przebudowa ul. Kościuszki i

22

600

60014 Sosnowej w Markach porozumienie Nr 031.46.2017 z dnia 10.03.2017 r.

23

852

85202 Siek Mateusz Ostrówek

24

900

90095 r. KEMWIS Krzysztof Michnowski Warszawa oraz Umowa Nr 399.2019 z dnia 10.10.2019

Wykonanie systemu sygnalizacji pożarowej w Domu Pomocy Społecznej w Radzyminie”
ETAP III,.Umowa 501.2019 z dnia 10.12.2019 r. BLACK MESA INTELIGENCE SYSTEM

Budowa tężni solankowej na terenie DPS w Zielonce Umowa Nr 375.2019 z dnia 18.09.2019
r. RENOMABUD Łukasz Ratyński Warszawa
Ogółem
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Uzasadnienie
Zarząd Powiatu Wołomińskiego występuje do Rady o zatwierdzenie wykazu zadań , których
niezrealizowane kwoty nie wygasają z końcem roku 2019r.
Niewygasające wydatki inwestycyjne
1. Sporządzenie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania DK 50 z drogą powiatową DP
4343W w miejscowości Zawiszyn, gmina Jadów. W dniu 03.07.2018 zawarta została umowa Nr
297.2018 z Biurem Projektowym VIAE Kazimierz Krzemiński
Planowana kwota wydatków niewygasających 15 000 zł
W trakcie realizacji zadania wystąpiły okoliczności wskutek, których ukończenie zadania w terminie
wskazanym w umowie jest niemożliwe . Wydłużenie terminu realizacji umowy jest spowodowane
długotrwałymi uzgodnieniami z GDDK i A powodującymi istotne zmiany w zatwierdzonej koncepcji
a także oczekiwanie na pozwolenie wodnoprawne . ponadto w związku ze zmianą przepisów ustawy
z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych w zakresie brzmienia art. 39 pkt 6 obowiązującego od
dnia 25.10.2019r
dotyczącego obowiązku zaprojektowania przez Zarządcę drogi kanału
technologicznego, co w przypadku budowy, przebudowy , rozbudowy drogi koniecznym stanie się
zwiększenie zakresu prac lub wystąpienie z wnioskiem o odstępstwo od tego przepisu do ministra
właściwego ds. informatyzacji. Przewidywany termin zakończenia zadania 30.03.2020 .
2. Projekt budowy drogi powiatowej w msc Sulejów ( od skrzyżowania w kierunku Chrzęsnego ) gm.
Jadów. Umowa Nr 110.2018 z dnia 15 marca 2018 r zawarta z firmą Szydłowski Piotr Biuro
Projektów Drogowych TMP Projekt.
Planowana kwota wydatków niewygasających 144 402 zł.
Przedłużenie terminu realizacji zadania spowodowane jest długotrwałą procedurą wydawania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach a także oczekiwaniu na pozwolenie wodnoprawne. Ponadto
w związku ze zmianą przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych w zakresie
brzmienia art. 39 pkt 6 obowiązującego od dnia 25.10.2019r dotyczącego obowiązku zaprojektowania
przez Zarządcę drogi kanału technologicznego, co w przypadku budowy, przebudowy , rozbudowy
drogi koniecznym stanie się zwiększenie zakresu prac lub wystąpienie z wnioskiem o odstępstwo od
tego przepisu do ministra właściwego ds. informatyzacji. Przewidywany termin zakończenia zadania
20.06. 2020r
3. Projekt rozbudowy i przebudowy drogi powiatowej ( ul. Lipowa i Wolności) na odcinku od
skrzyżowania z ul Powstańców do granicy gm. Zielonka , 792 735 zł gm. Zielonka Umowa Nr
260.2017 z dnia 14.06.2017 zawarta z firmą AKonsult mgr inż. Adam Kluj Nadzory, Projektowanie
Wykonawstwo.
Planowana kwota wydatków niewygasających 48 280 zł
W dniu 3.10.2019 jednostka projektowa złożyła wniosek o wydanie decyzji ZRID ( ustawowy termin
wydania decyzji 90 dni) .
Przewidywany termin zakończenia zadania 20.06. 2020r
4. Projekt kanalizacji deszczowej w ul. Szerokiej w Kobyłce od granicy z Gminą Zielonka do ul.
Dworkowej, gm. Kobyłka. Umowa Nr 45.2018 z dnia 08.02.2018r zawarta z firmą Małetka
Bartłomiej Biuro Usług Inżynierskich oraz umowa Nr 512.2019 z dnia 11.12.2019r zawarta z
firmą Geometricus s.c Marcin Szczechura Wojciech Fabisiak..
Planowana kwota wydatków niewygasających 13 800 zł.
W związku ze zmianą przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych w zakresie
brzmienia art. 39 pkt 6 obowiązującego od dnia 25.10.2019r dotyczącego obowiązku zaprojektowania
przez Zarządcę drogi kanału technologicznego, co w przypadku budowy, przebudowy , rozbudowy
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drogi koniecznym stanie się zwiększenie zakresu prac lub wystąpienie z wnioskiem o odstępstwo od
tego przepisu do ministra właściwego ds. informatyzacji. Przewidywany termin zakończenia zadania
20.06. 2020r
5. Projekt budowy chodnika i odwodnienia drogi w msc Krusze do skrzyżowania z drogą wojewódzką
636 , gm. Klembów. Umowa nr 112.2018 z dnia 15.03.2018 zawarta z firmą Szydłowski Piotr
Biuro Projektów Drogowych TMP PROJEKT i umowa Nr 511.2019 z dnia 11.12.2019 zawarta z
firmą Geometricus s.c Marcin Szczechura Wojciech Fabisiak..
Planowana wysokość wydatków niewygasających 40 283 zł.
Przedłużenie terminu realizacji zadania spowodowane jest przedłużającą się procedurą wydawania
zgody włączenia projektowanego rowu drogowego drogi nr 4335 W do rowu drogowego w pasie
drogi wojewódzkiej nr 636 przez Mazowiecki zarząd Dróg Wojewódzkich wniosek w przedmiotowej
sprawie został złożony w dniu 29.01.2019r a zgodę MZDW wydał 04.06.2019. następnie jednostka
projektowa złożyła wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego przez Wody Polskie, brak tego
pozwolenia uniemożliwia złożenie wniosku o wydanie decyzji ZRID. Ponadto w związku ze zmianą
przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych w zakresie brzmienia art. 39 pkt 6
obowiązującego od dnia 25.10.2019r dotyczącego obowiązku zaprojektowania przez Zarządcę drogi
kanału technologicznego, co w przypadku budowy, przebudowy , rozbudowy drogi koniecznym
stanie się zwiększenie zakresu prac lub wystąpienie z wnioskiem o odstępstwo od tego przepisu do
ministra właściwego ds. informatyzacji. Przewidywany termin zakończenia zadania 20.06. 2020r
6. Projekt i wykonanie odwodnienia ul. Perłowej w msc Pólko, gm. Tłuszcz. Umowa Nr 304.2018 z dnia
09 lipca 2018r zawarta z firmą Szydłowski Piotr Biuro Projektów Drogowych TMP PROJEKT
Planowana kwota wydatków niewygasających 57 308 zł.
Przedłużenie terminu realizacji umowy spowodowane jest przedłużającą procedura wydawania
pozwolenia wodnoprawnego.( wniosek w tej sprawie został złożony 19.04.2019r. Po uzyskaniu
pozwolenia jednostka projektowa złoży wniosek o wydanie decyzji ZRID. Ponadto w związku
ze zmianą przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych w zakresie brzmienia art.
39 pkt 6 obowiązującego od dnia 25.10.2019r dotyczącego obowiązku zaprojektowania przez
Zarządcę drogi kanału technologicznego, co w przypadku budowy, przebudowy , rozbudowy drogi
koniecznym stanie się zwiększenie zakresu prac lub wystąpienie z wnioskiem o odstępstwo od tego
przepisu do ministra właściwego ds. informatyzacji. Przewidywany termin zakończenia zadania
20.06. 2020r
7. Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4302W na odcinku Ruda
( działka266/1) – Stare Załubice , gm. Radzymin Umowa Nr 492.2018 z dnia 07 listopada 2018
zawarta z firmą Szydłowski Piotr Biuro Projektów Drogowych TMP PROJEKT
Planowana kwota wydatków niewygasających 133 590 zł
Przedłużenie terminu realizacji umowy spowodowane jest przedłużającą się procedurą wydawania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wniosek został złożony 22.02.2019 . Po uzyskaniu
prawomocnej decyzji środowiskowych uwarunkowaniach jednostka projektowa złoży wniosek
o wydanie pozwolenia wodnoprawnego a następnie o wydanie decyzji ZRID. Ponadto w związku ze
zmianą przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych w zakresie brzmienia art. 39
pkt 6 obowiązującego od dnia 25.10.2019r dotyczącego obowiązku zaprojektowania przez Zarządcę
drogi kanału technologicznego, co w przypadku budowy, przebudowy , rozbudowy drogi koniecznym
stanie się zwiększenie zakresu prac lub wystąpienie z wnioskiem o odstępstwo od tego przepisu
do ministra właściwego ds. informatyzacji. Przewidywany termin zakończenia zadania 20.06. 2020r
8. Projekt techniczny przebudowy ul. Warszawskiej i Przemysłowej w Tłuszczu, gm. Tłuszcz Umowa Nr
317.2018 z dnia 16 lipca 2018 zawarta z firmą ROADS – Projektowanie Dróg Marcin Parzych
Planowana kwota wydatków niewygasających 132 225 zł

Id: 6088BF01-2883-4C70-BE2C-3DEC51CBA16B. Podpisany

Strona 2

Przedłużenie terminu realizacji umowy spowodowane jest przedłużającą procedura wydawania
pozwolenia wodnoprawnego. Po uzyskaniu pozwolenia jednostka projektowa złoży wniosek
o wydanie decyzji ZRID. Ponadto w związku ze zmianą przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985r
o drogach publicznych w zakresie brzmienia art. 39 pkt 6 obowiązującego od dnia 25.10.2019r
dotyczącego obowiązku zaprojektowania przez Zarządcę drogi kanału technologicznego, co
w przypadku budowy, przebudowy , rozbudowy drogi koniecznym stanie się zwiększenie zakresu
prac lub wystąpienie z wnioskiem o odstępstwo od tego przepisu do ministra właściwego ds.
informatyzacji. Przewidywany termin zakończenia zadania 20.06. 2020r
9. Budowa chodnika w msc Kozły, gm. Tłuszcz Umowa Nr 230.2018 z dnia 18 maja 2018 zawarta
z firmą Biuro Inżynierii Lądowej Sp. .zo.o
Planowana kwota wydatków niewygasających 68 088 zł
Przedłużenie terminu realizacji umowy spowodowane jest opóźnieniami w procedurze wydawania
zgody na odstępstwa od Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 maja
1999r w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich
usytuowanie . w dniu 28.11.2019 jednostka projektowa złożyła wniosek o wydanie decyzji ZRID
( okres oczekiwania na decyzję ZRID to 90 dni ). Ponadto w związku ze zmianą przepisów ustawy
z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych w zakresie brzmienia art. 39 pkt 6 obowiązującego od
dnia 25.10.2019r
dotyczącego obowiązku zaprojektowania przez Zarządcę drogi kanału
technologicznego, co w przypadku budowy, przebudowy , rozbudowy drogi koniecznym stanie się
zwiększenie zakresu prac lub wystąpienie z wnioskiem o odstępstwo od tego przepisu do ministra
właściwego ds. informatyzacji. Przewidywany termin zakończenia zadania 20.06. 2020r .
10. Projekt chodnika wraz z przebudową drogi Nr 4309W w msc. Nowy Janków , gm. Radzymin. Umowa
Nr 255.2017 z dnia 07.06.2017 zawarta z firmą Biuro Projektów Inżynierii Lądowej Sp. z o.o.
Planowana kwota wydatków niewygasających 100 000 zł.
Przedłużenie terminu związane jest z koniecznością wykonania aktualizacji mapy do celów
projektowych na przedmiotowe zadanie z uwagi na wprowadzone przez zmiany granic nieruchomości
objętych opracowaniem związanym z wydaniem przez Wojewodę Mazowieckiego decyzji ZRID
dla dokumentacji projektowej pod nazwą Budowa drogi wojewódzkiej nr 635 na odcinku od
istniejącej drogi 635 do węzła Wołomin na drodze krajowej S8, dla której działki należą do
projektowanego pasa drogowego ul Chabrowej w Nowym Jankowie. Do czasu ujawnienia nowych
granic tj do dnia 14.03.2019 nie można było przeprowadzić czynności związanych z wykonaniem
mapy do celów projektowych oraz map prawnych podziałowych. Ponadto w związku ze zmianą
przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych w zakresie brzmienia art. 39 pkt 6
obowiązującego od dnia 25.10.2019r dotyczącego obowiązku zaprojektowania przez Zarządcę drogi
kanału technologicznego, co w przypadku budowy, przebudowy , rozbudowy drogi koniecznym
stanie się zwiększenie zakresu prac lub wystąpienie z wnioskiem o odstępstwo od tego przepisu do
ministra właściwego ds. informatyzacji. Przewidywany termin zakończenia zadania 20.06. 2020 .
11. Projekt rozbudowy drogi powiatowej Nr 4339W relacji Urle-Iły-Strachów, gmina Jadów.
Umowa Nr 257.2019 zawarta w dniu 02.03.2019 r. z firmą OPTIMUM – GEO Sp. z o.o.
Planowana kwota wydatków niewygasających 49 815 zł.
Mapy podziałowe niezbędne do złożenie wniosku o wydanie decyzji ZRID zostaną przekazane
jednostce projektowej do 15 grudnia br. Procedura wydawania decyzji trwa ok 3 miesięcy. Ponadto
w związku ze zmianą przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych w zakresie
brzmienia art. 39 pkt 6 obowiązującego od dnia 25.10.2019r dotyczącego obowiązku zaprojektowania
przez Zarządcę drogi kanału technologicznego, co w przypadku budowy, przebudowy , rozbudowy
drogi koniecznym stanie się zwiększenie zakresu prac lub wystąpienie z wnioskiem o odstępstwo
od tego przepisu do ministra właściwego ds. informatyzacji. Przewidywany termin zakończenia
zadania 20.06. 2020r .
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12. Projekt techniczny wraz z kanalizacją przebudowy dr 4337W ul. Dworcowa na odcinku od 634 do
PKP Dobczyn gm. Wołomin / Klembów.
Umowa Nr 86.2019 z dnia 05.03.2019 r z firmą NEOX Sp. z o.o
Planowana kwota wydatków niewygasających 38 130 zł
Jednostka projektowa w dniu 29.05.2019r wystąpiła z wnioskiem do PGE Dystrybucja o uzgodnienie
dokumentacji projektowej, do dnia 05.12.2019 PGE nie uzgodniło dokumentacji zarówno projektu
budowlanego jak i wykonawczego. Ponadto w związku ze zmianą przepisów ustawy z dnia 21 marca
1985r o drogach publicznych w zakresie brzmienia art. 39 pkt 6 obowiązującego od dnia 25.10.2019r
dotyczącego obowiązku zaprojektowania przez Zarządcę drogi kanału technologicznego, co
w przypadku budowy, przebudowy , rozbudowy drogi koniecznym stanie się zwiększenie zakresu
prac lub wystąpienie z wnioskiem o odstępstwo od tego przepisu do ministra właściwego
ds. informatyzacji. Przewidywany termin zakończenia zadania 20.06. 2020 .
13. Budowa parkingu przy Szpitalu im. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie, umowa Nr
343.2019 zawarta w dniu 29.08.2019 r z firmą Grażyna Bożena Urban PROJ-BUD Firma
Projektowo- Budowlana
Planowana kwota wydatków niewygasających 44 096 zł .
Wydanie przez PGE warunków technicznych dla oświetlenia parkingu po terminie, co automatycznie
przedłuża termin wykonania dokumentacji projektowej i
otrzymania prawomocnej decyzji
na budowę.
Planowany termin wykonania zadania 31.05.2020r.
14. Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego ze skrzynią ładunkową samowyładowczą ( typ
3WH) z wywrotem trójstronnym na podwoziu 8x4 wraz z montażem żurawia. Umowa Nr 489.2019
z dnia 02.12.2019 zawarta z firmą VOLVO POLSKA Sp. z o.o
Planowana kwota wydatków niewygasających 792 735 zł.
Wydłużenie terminu realizacji dostawy wynika z opóźnienia dostawy części składowej samochodu dźwigu HDS . przewidywany termin zakończenia zadania 15.03.2020 r
15. Przebudowa drogi powiatowej nr 4365W ul Szpitalnej w Ząbkach na odcinku od ul Narutowicza do
granic adm Miasta Ząbki Umowa Nr 457.2019 z dnia 14.11.2019 zawarta z firmą ALBLU Sp z o.o
- wykonawstwo oraz umowa Nr 472.2019 z dn. 20.11.2019 z firmą Grażyna Bożena Urban PROJBUD Firma Projektowo-Budowlana za nadzór
Planowane kwota wydatków niewygasających
1 381 130 zł.
Wykonawca rozpoczął roboty budowlane (22.11.2019) Obecne zaawansowanie robót jest na
poziomie 15%. Obecne warunki pogodowe (z uwagi na technologię wykonania robót bitumicznych)
nie gwarantują wykonania prac w umownym terminie.
Planowany termin wykonania robót do 20.06.2020r
16. Przebudowa drogi powiatowej Nr 4363W ul. Batorego w Ząbkach w związku z budową sygnalizacji
świetlnej na skrzyżowaniu ul. Batorego i Wyspiańskiego oraz budowy ścieżki rowerowej na odcinku od
skrzyżowania z ul Wolności do granic administracyjnych miasta Ząbki . Umowa Nr 413.2019 z dnia
18.10.2019 zawarta z firmą Szydłowski Piotr Biuro Projektów Drogowych TMP PROJEKT.
Planowana kwota wydatków niewygasających 3.585 zł
Wykonawca złożył koncepcję do zatwierdzenia, które stanowi podstawę do złożenia wniosków
o niezbędne uzgodnienia . Ponadto w związku ze zmianą przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985r
o drogach publicznych w zakresie brzmienia art. 39 pkt 6 obowiązującego od dnia 25.10.2019r
dotyczącego obowiązku zaprojektowania przez Zarządcę drogi kanału technologicznego, co
w przypadku budowy, przebudowy , rozbudowy drogi koniecznym stanie się zwiększenie zakresu
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prac lub wystąpienie z wnioskiem o odstępstwo od tego przepisu do ministra właściwego
ds. informatyzacji. Przewidywany termin zakończenia zadania 20.06. 2020 .
17. Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi nr 4337W na odcinku od ronda w Starym
Kraszewie do działki 130/1 we wsi Nowy Kraszew .Umowa Nr 256.2019 z dnia 03.07.2019 z firmą
Szydłowski Piotr Biuro Projektów Drogowych TMP PROJEKT.
Planowana kwota wydatków niewygasających 36 470 zł
Do końca listopada Wykonawca miał zatwierdzoną koncepcję , która stanowi podstawę do złożenia
wniosków o uzgodnienia. Ponadto w związku ze zmianą przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985r
o drogach publicznych w zakresie brzmienia art. 39 pkt 6 obowiązującego od dnia 25.10.2019r
dotyczącego obowiązku zaprojektowania przez Zarządcę drogi kanału technologicznego, co
w przypadku budowy, przebudowy , rozbudowy drogi koniecznym stanie się zwiększenie zakresu
prac lub wystąpienie z wnioskiem o odstępstwo od tego przepisu do ministra właściwego
ds. informatyzacji. Przewidywany termin zakończenia zadania 20.03. 2020 .
18. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4307W na odcinku od węzła Wola Rasztowska do skrzyżowania w
msc Zwierzyniec , gm. Radzymin Umowa Nr 279.2019 z dnia 19.07.2019 zawarta z firmą TOMBRUK
sp. z o.o. oraz umowa Nr 292.2019 z dnia 25.07.2019r z firmą DROGMARBUD Marcin Młynarski
Planowana kwota wydatków niewygasających 670 787 zł.
Przedłużenie terminu realizacji zadania wynika z dwóch przyczyn. Po pierwsze opóźnienie w terminie
podpisania umowy (odwołanie do KIO przez jednego z oferentów). Po drugie, w trakcie wykonywania
robót budowlanych związanych z realizacja zadania. Wykonawca zgłosił problem z warunkami
gruntowo wodnymi panującymi na budowie. Przewidywana na podstawie dokumentacji
geotechnicznej warstwa gruntu stanowiąca podłoże pod konstrukcję nawierzchni straciła swoje
właściwości wytrzymałościowe , wskutek czego należy na nowo określić jej parametry. Zlecone
zostały dodatkowe badania geotechniczne i trwają prace nad optymalnym rozwiązaniem
Przewidywany termin zakończenia zadania 20.06. 2020 .
19. Doświetlenie przejść dla pieszych w celu poprawy bezpieczeństwa 15 punktów . Umowa Nr 528.2019
z dnia 17.12.2019 r. zawarta z firmą ELES-BUD Ewa Konopka-Strusińska
Planowana kwota wydatków niewygasających 91 158 zł.
Umowa na prace dodatkowe do umowy 286.2019 zawartej z firmą ELES-BUD . Przedłużenie
terminu realizacji zadania pozwoli na zainstalowanie nowych doświetleń przejść dla pieszych.
20. Przebudowa ul. Polnej w Cegielni i ul. Szkolnej w Słupnie Umowa Nr 517.2018 z dnia 20.11.2018 r
zawarta z firmą DROGOWIEC Sp. z o.o oraz umowa Nr 513.2019 z dnia 11.12.2019 r. zawarta z
firmą LAND – GEO Krzysztof Sałański
Planowana kwota wydatków niewygasających 89 441 zł.
Do złożenia wniosku o decyzję ZRID niezbędne jest wykonanie map prawnych, które są
przygotowywane. Ponadto w związku ze zmianą przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985r o drogach
publicznych w zakresie brzmienia art. 39 pkt 6 obowiązującego od dnia 25.10.2019r dotyczącego
obowiązku zaprojektowania przez Zarządcę drogi kanału technologicznego, co w przypadku budowy,
przebudowy , rozbudowy drogi koniecznym stanie się zwiększenie zakresu prac lub wystąpienie
z wnioskiem o odstępstwo od tego przepisu do ministra właściwego ds. informatyzacji.
Przewidywany termin zakończenia zadania 20.06. 2020 .
21. Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 4314W na odcinku od drogi wojewódzkiej 634 w
Gminie Wołomin do miejscowości Ręczaje Polskie w gm. Poświętne Umowa Nr 447.2019 z dnia
05.11.2019 r. Planowana kwota wydatków niewygasających 143 585 zł.
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Zawarcie umowy nastąpiło 05.11.2019 a wprowadzenia na budowę dokonano 20.11.19 Wykonawca
organizuje zaplecze budowy , zamawia niezbędne materiały do wbudowania , uzgadnia harmonogram
prowadzenia robót jak i organizacje objazdu. Przewidywany termin realizacji zadania 20.06.2020r
22. Dotacja celowa dla Gminy Marki na realizację zadania Przebudowa ul Kościuszki i Sosnowej w
Markach. Powiat przekazał Gminie Marki wykonanie zadania dotyczącego przebudowy drogi
powiatowej w ul. Kościuszki i Sosnowej i zawarł z Gminą w dniu 10.03.2017 porozumienie Nr
031.46.2017 , w którym Gmina zobowiązała się do wykonania przebudowy a Powiat zabezpieczał
środki na to zadanie. Gmina wybrała wykonawcę firmę IDS-BUD S.A z Warszawy i zawarła z nim
umowę Nr 272.15.2018r . W związku z brakiem możliwości końcowego odbioru prac , Gmina
zwróciła się do Powiatu o zabezpieczenie kwoty 700 000 zł na wypłatę należności w roku 2020.
Kwota ta znajduje się na rachunku bieżącym Powiatu i zostanie przekazana na rachunek wydatków
niewygasających.
23. Wykonanie systemu sygnalizacji pożarowej w Domu Pomocy Społecznej w Radzyminie etap III.
Umowa Nr zawarta w dniu 501.2019 z dnia 10.12.2019 z firmą BLACK MESA INTELIGENCE
SYSTEM
Planowana kwota wydatków niewygasających 363 000 zł.
Złożone w postepowaniu przetargowym oferty od Wykonawców przekraczały zarezerwowane
środki w budżecie , należało zwiększyć kwotę przeznaczoną na realizację zadania do ceny najniższej
oferty spełniającej wymogi formalne, co opóźniło podpisanie umowy z Wykonawcą i automatycznie
przedłużyło termin wykonania prac. Przewidywany termin realizacji zadania 31.05.2020r.
24. Budowa tężni solankowej na terenie DPS w Zielonce. Umowa Nr 375.2019 z dnia 18.09.2019 z firmą
KEMWIS Krzysztof Michnowski oraz umowa Nr 399.2019 z dnia 10.10.2019r zawarta z firmą
RENOMABUD Łukasz Ratyński.
Planowana kwota wydatków niewygasających 319 800 zł
Wykonawca poinformował ,że prowadzenie robót w okresie zimowym związanych z wybudowaniem
tężni będzie niezgodne z wymogami technologicznymi dla tego typu obiektów. Tężnie solankowe w
okresie zimowym nie są użytkowane ze względu na konieczność odpompowania solanki . W związku
z tym nie będzie możliwe przeprowadzenie pełnego procesu uruchomienia instalacji w okresie
zimowym. Przewidywany termin realizacji zadania 31.05.2019.
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