
B U R M I S T R Z
Drawska Pomorskiego

ul.Gen.Wł.Sikorskiego 41
78-500 Drawsko Pomorskie

tal. 094-3633485; fax. 094-3633113

ZARZĄDZENIE NR 215/2011
BURMISTRZA DRAWSKA POMORSKIEGO

z dnia 30 grudnia 2011 roku

w sprawie odpisania kosztów inwestycji niepodjetych i inwestycji zaniechanych z ewidencji
kosztów do konta 080 „Inwestycje (środki trwałe w budowie)".

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153,
póz. 1271, Nr 214, póz. 1806; z 2003r. Nr 80, póz. 717, Nr 162, póz. 1568; z2004r. Nr 102, póz. 1055,
Nr 116, póz. 1203; z 2005r. Nr 172, póz. 1441; Nr 175, póz. 1457; z 2006r. Nr 17, póz. 128, Nr 181,
póz. 1337; z 2007r. Nr 48, póz. 327, Nr 138, póz. 974, Nr 173, póz. 1218; z 2008r. Nr 180, póz. 1111,
Nr 223, poz.1458; z 2009r. Nr 52, póz. 420, Nr 157, póz. 1241; z 2010r. Nr 28, póz. 142 i póz. 146, Nr
106, póz. 675, Nr 40, poz.230; z 201 Ir. Nr 117, póz. 679, Nr 134, poz.777, Nr 21, poz.l 13, Nr 217,
póz. 1281, Nr 149, poz.887) Burmistrz Drawska Pomorskiego zarządza, co następuje:

§1. Dokonuje się odpisu z ewidencji kosztów do konta 080 „Inwestycje (środki trwałe w budowie)"
inwestycji niepodjetych i zaniechanych przez gminę Drawsko Pomorskie, określonych w załączniku
do niniejszego zarządzenia.

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Załącznik do Zarządzenia nr 215/2011
Burmistrza Drawska Pomorskiego
z dnia 30 grudnia 2011 r.

l.p.

1.

2.

3.

4.

5.

Nazwa zadania

Wykonanie toalet w budynku
Szkoły Podstawowej w
Zarańsku - projekt budowlany
Budowa sieci gazowej wraz z
przyłączami w ul. Reinera,
Tuwima i Kossaka - projekt

Oświetlenie drogowe na terenie
ul. Spokojnej
Budowa gazociągu Drawsko-
Gudowo - projekt techniczny

Budowa boiska
wielofunkcyjnego w Suliszewie

Wysokość
poniesionych

nakładów w złotych
wg stanu na dzień

30.12.2011 r.

4.800,00

14.013,85

1.830,00

11.812,26

13.969,00

Rodzaj poniesionych nakładów

4.800,-zł - wykonanie projektu na wykonanie toalet w
budynku Szkoły Podstawowej w Zarańsku (R.32/2007 z
20.12.2007r.)

4.000,-zł - aktualizacja map dla celów projektowych ulic
Kossaka. Reinera, Jarzębinowa. Tuwima w Drawsku Pom.
(F.21/2000/Dr z 3 1 .08.2000r.)
1.000,45 zł - mapa do celów projektowych, miasto
Drawsko Pom. ul. Wrzosowa (F.4 1/2000 z 06.1 1.2000r.)
9.000,00 zł - opracowanie projektu budowlanego sieci
gazowych wraz z przyłączami w ulicach: Reinera,
Jarzębinowa, Tuwima i Kossaka w Drawsku Pom.
(R.08/2000 z!8.12.2000r.)
2.80 zł - dziennik budowy
10,60 zł - prowizja bankowa
1.830,-zł - mapa do projektu ul. Spokojna
(F.26/2007 z 26.02.2007r.)

2.500,-zł - mapa do projektu ul.Jeziorna (F.237/2004 z
22,12.2004r.)
7.076,-zł - opracowanie projektu budowlanego sieci
gazowej wraz z przyłączami w ulicy Jeziornej w Drawsku
Pomorskim (F.04/2005 z 15.03.2005r.)
1.016,26 zł - mapa do projektu ul.Sobieskiego - Okrzei
(F. 100/2005 z 04.05.2005r.)
1 .220,-zł - opracowanie projektu budowlanego przyłączy
gazowych w ul. Jeziornej w Drawsku Pom. (F. 19/2005 z
09.12.2005r.)
854,00 zł - wykonanie map do projektu (F.49/2009 z
19.02.2009r.)
9 1 5,00 zł - dokumentacja geologiczna (warunki

Uzasadnienie

Inwestycja zaniechana ze względu na likwidację
szkoły w m.Zarańsko z dniem 01.09.2012r.

Zadanie zaniechane ze względu na to, że nie należy to
do zadań własnych gminy. Zgodnie z ustawą Prawo
energetyczne sieci gazowe wykonuje Zakład
Gazowniczy.

Zadanie zaniechane - oświetlenie wykonał Zakład
Oświetlenia Drogowego w Karlinie

Zadanie zaniechane ze względu na to, że Gmina nie
może wykonać tych sieci zgodnie z Prawem
energetycznym.

Inwestycja zaniechana ze względu na negatywną
opinię Konserwatora zabytków.



6. Przebudowa magazynu solnego

57.500,00

103.925,11

geotechniczne) dla projektu budowy boiska
wielofunkcyjnego ogólnodostępnego w m.Suliszewo
(F.10/2009zl4.04.2009r.)
12. 200. -z) - dokumentacja projektowa dla inwestycji
(F.20/2009z21.07.2009r.)
37.800,-zl - projekt przebudowy magazynu solnego w
Drawsku Pomorskim na muzeum (F.10/05/PA z
13.04.2006r.)
16.200.-zł - projekt przebudowy magazynu solnego w
Drawsku Pomorskim na muzeum (F.19/05/PA z
06.10.2006r.

Zadanie zaniechane - dokumentacja. Pozwolenie na
budowę straciło ważność. Nie było możliwości w tym
czasie pozyskania środków zewnętrznych na realizację
tego zadania.


