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ZARZĄDZENIE NR 160/2010

BURMISTRZA DRAWSKA POMORSKIEGO
z dnia 31 grudnia 201 Or.

w sprawie odpisania kosztów inwestycji niepodjętych 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 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1591; z 2002 r. Nr 23, póz. 220, Nr 62, póz. 558, Nr
113, póz. 984, Nr 153, póz. 1271, Nr 214, póz. 1806; z 2003 r. Nr 80, póz. 717, Nr 162, póz.
1568; z 2004 r. Nr 102, póz. 1055, Nr 116, póz. 1203; z 2005 r. Nr 172, póz. 1441, Nr 175,
póz. 1457; z 2006 r. Nr 17, póz. 128, Nr 181, póz. 1337; z 2007 r. Nr 48, póz. 327, Nr 138,
póz. 974; z 2009 r. Nr 52, póz. 420, Nr 157, póz. 1241, z 2010 r. Nr 28, póz. 142 i póz. 146,
Nr 106, póz. 675) Burmistrz Drawska Pomorskiego zarządza, co następuje:

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

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Załącznik do Zarządzenia nr 160/2010
Burmistrza Drawska Pomorskiego
z dnia 31 grudnia 2010 r.

L.p. Nazwa zadania
Wysokość poniesionych
nakładów w zlotych wg

sianu na dzień
30.12.2010

Rodzaj poniesionych nakładów Uzasadnienie

Przebudowa budynku gospodarczego
l IPPiechoty 11-projekt 4.270,00

4.270,- Opracowanie projektu przebudowy budynku
gospodarczego ul. 1 1 Pułku Piechoty 1 1 w Drawsku
Pom. (f-ra nrlO/2009 z dn.3.06.2009)

W roku 2009 w ramach remontów budynków komunalnych
TBS wykonał projekt przebudowy budynku gospodarczego
przy ul. 11 PPiechoty. Jednak przebudowa nie została
wykonana, ponieważ budynek zarówno mieszkalny, jak i
budynki gospodarcze na tej posesji przeznaczone zostały do
rozbiórki.

2. l .708,- mapa do celów projektu obr .Linowno OSP
(f-ranr 269/2006 z dnia 18.09.2006

Budowa garażu dla samochodu
strażackiego OSP Linowno 1.708,00

Ze względu na zły stan techniczny budynku remizy OSP w
Linownie zdecydowano, że na terenie świetlicy wiejskiej
zostanie wybudowany garaż dla samochodu gaśniczego OSP.
Wykonana została mapa do celów projektowych. W
międzyczasie zmieniona została decyzja i postanowiono
przeprowadzić remont starej remizy, co też uczyniono, w
związku z tym lokalizacja garażu na terenie świetlicy została
zaniechana.

3.

Budowa boiska lekkoatletycznego w
Parku Chopina 25.431,97

l .464,- aktualizacja mapy do celów projektowych ( f-ra
nr 64/2004 z dn. 06.09.2004)
17,97 ksero mapy do projektu technicznego ( f-ra nr
586/6/2004 z dn.02.11.2004)
11.102,- wykonanie dokumentacji projektowej ( f-ra
nr FY0001 Ic04 z dnia 03.12.2004)
4.758,- wykonanie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej ( f-ra nr FV00014c04 z dn. 20.12.2004)
64,- decyzja za wydanie opinii w sprawie konieczności
oddziaływania na środowisko (Decyzja PSSE-N.NZ-
146/206/06 z dn. 7.11.2006)
7.930,- projekt wielobranżowy ( f-ra nr 04/XII/2006 z
dn. 07.12.2006)
96,- decyzja uzgodnienie środowiskowych
uwarunkowań zgody na realizację budowy
infrastruktury (Decyzja PSSE-N.NZ-146/3/07)

W roku 2004 zapadła decyzja o lokalizacji boiska
lekkoatletycznego w parku Chopina. W związku z tym
wykonany został projekt budowlany budowy tego boiska.
W roku 2008 został ogłoszony program rządowy budowy
wielofunkcyjnych boisk Orlik 2012. Ponieważ w trybie pilnym
należało podejmować decyzję o lokalizacji Orlika Jedynym
terenem nadającym się do tego był teren boiska w Parku
Chopina został tam wybudowany Orlik 2012. - inwestycja bez
efektu rzeczowego.

Zagospodarowanie terenu Przedszkola
ul. Obr. Westerplatte 66,-

33,- bindowanie i ksero projektów technicznych
zagospodarowania terenu przedszkola ( f-ra nr
674/6/2005 z dn. 06.12.2005)
33,- bindowanie i ksero projektów technicznych do
konserwatora zabytków ( f-ra nr 674/6/2005 z dn.
06.12.2005)

Na podstawie opracowanych projektów wykonano
zagospodarowanie terenu przedszkola przy ul .Obr.Westerplatte
w roku 2007

Zagospodarowanie terenów zielonych
Park Chopina 1.319,36

732,- usługa geodezyjna - mapa sytuacyjno-
wysokościowa ( f-ra nr 93/2005 z dn. 31.10.2005)
587,36 ksero kolor i skanowanie projektów
zagospodarowania terenów zielonych ( f-ra nr6021/05
z dn.29.11.2005)

Wykonana mapa do celów projektowych służyła wykonaniu
koncepcji zagospodarowania terenu przed amfiteatrem w Parku
Chopina. Do tej pory koncepcja ta nie została wykorzystane i
na pewno nie będzie realizowana

Koncepcja zagospodarowania placów:
plac przy ul Dworcowej k/Gimnazjum 690,-

3.450 wykonanie koncepcji zagospodarowania umowa
zlecenie nr URL l/04zdn.2.04.2004 Marlena
Kasprzak

Wykonana koncepcja zagospodarowania terenu służyła jako
wzór dla Zakładu Usług Komunalnych w trakcie wykonywania
zagospodarowania tych terenów.



L.p. Nazwa zadania

Wysokość poniesionych
nakladów w złotych wg

stanu na dzień
30.12.2010

Rodzaj poniesionych nakładów Uzasadnienie

Budowa gazociągu do m. Gogółczyn 17.930,64

17.906,64 wykonanie gazociągu śr./c de 225/160
Drawsko - Gogółczyn f-ra z dn. 23.12.1996
24,-za warunki techniczne do podłączenia do sieci
gazowej budynku .w Gogółczynie

Wykonany został projekt techniczny sieci gazowej w m.
Gogółczyn. Projekt ten nie został zrealizowany ze względu na
brak chętnych do przyłączenia się do sieci.


