
UCHWAŁA NR 930/104/06
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU

z dnia 13 marca 2006r.

wprowadzająca zmiany do planu finansowo – rzeczowego robót w zakresie
bieżącego utrzymania dróg powiatowych na 2006 rok.  

Na podstawie art. 19, art. 20 oraz art. 21 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o
drogach publicznych ( Dz.U. z 2004 r. Nr 204 poz. 2086 z późn.zm.), zgodnie z § 12
Regulaminu Organizacyjnego ZDP w Sierpcu oraz § 60 ust. 1 i 2 Statutu Powiatu
Sierpeckiego  (Dz.Urz.Woj.Maz.  z  2002r.  Nr  173,  poz.  3826  z  póź.  zm),  Zarząd
Powiatu w Sierpcu uchwala, co następuje: 

§ 1.
1. Wprowadza zmiany do planu finansowo – rzeczowym robót w zakresie bieżącego
    utrzymania dróg powiatowych na 2006 rok, zatwierdzonego Uchwałą                     
     nr 901/100/06 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 17.01.2006r. , wynikające 
     z oszczędności powstałych z rozstrzygniętych przetargów oraz wykonanych robót
a) W pozycji 1 koszty związane z utrzymaniem bazy i zarządem jednostką kwotę  
    220.000,00zł zastąpić kwotą 144.360,00 zł
b) W pozycji 7 remonty cząstkowe nawierzchni kwotę 150.000,00 zł zastąpić kwotą  
     250.000,00zł
c)  W  pozycji  8 utrzymanie  zimowe  dróg  kwotę  120.000,00  zł  zastąpić  kwotą
200.000,00 zł
d) W pozycji  9 utrzymanie mostów kwotę 200.000,00 zł zastąpić kwotą 100.000,00
zł
e) W pozycji 10 wykonanie dokumentacji projektowej drogi Gójsk – Szczutowo – dr
woj. 541 kwotę 80.000,00 zł zastąpić kwotą 75.640,00 zł

2.  Plan  finansowo  -  rzeczowy  robót  w  zakresie  bieżącego  utrzymania  dróg
powiatowych na 2006 r. po uwzględnieniu zmian określonych w punkcie 1 podpunkt
a, b, c, d, e,   stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.
Wykonanie  uchwały  powierza  się  Kierownikowi  Zarządu  Dróg  Powiatowych  w
Sierpcu.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd :

1. Paweł Ambor – Przewodniczący Zarządu ..........................................
2. Witold Lorek – członek Zarządu ..........................................
3. Andrzej Gromelski – członek Zarządu ..........................................
4. Marek Lejman – członek Zarządu  ..........................................
5. Andrzej Twardowski – członek Zarządu ..........................................



Zestawienie wydatków bieżących ujętych w planie finansowym na 2006 r.

Lp
.

Wyszczególnieni
e

Kwota Uwagi

1. Koszty związane
utrzymaniem bazy i
zarządem jednostką

144 360,00 Dozór (30 744), energia (15 000,00),  paliwo (52
000,00), części zam. (10 000,00), remonty sprzętu(10
000,00), ewidencja i reg. stanu prawnego (34
360,00)

 2. Utrzymanie
sygnalizacji świetlnej 16 000,00

Energia (7 000), konserwacja  (9 000)

 3. Utrzymanie dróg
gruntowych 29 600,00

Profilowanie

04.0
3.06

Utrzymania
oznakowania 54 400,00

Pionowego-zakup, wymiana znaków i słupków oraz
poziomego – malowanie pasów

 5. Utrzymanie czystości
dróg

33 000,00 Oczyszczanie ulic miasta Sierpc

 6. Utrzymanie kanalizacji
deszczowej 60 000,00

Remont, utrzymanie w sprawności

 7. Remonty cząstkowe
nawierzchni 250 000,00

Remont masą min.- bitumiczną na zimno, masą na
gorąco, remont emulsją i grysami

8. Utrzymanie zimowe
dróg
 

200 000,00
Zakup soli drogowej, usługi odśnieżania i zwalczania
śliskości, piasek

9. Utrzymanie mostów 100 000,00 Remonty wg przeglądów podstawowych mostów i
przeglądy szczegółowe mostów w m. Łukomie i
Grąbiec

10. Wykonanie
dokumentacji
projektowej drogi
Gójsk-Szczutowo dr
woj.nr 541 

75 640,00 Do wykonania drogi dofinansowanej z Urzędu
Marszałkowskiego

11. Wykonanie
dokumentacji
projektowej drogi nr
123 Sierpc-Ligowo

300 000,00 Podkłady geodezyjne i dokumentacja projektowa do
złożenia wniosku w ramach programu unijnego
ZPORR

12. Wykonanie dróg,
chodników zgodnie z
zawartymi
porozumieniami

1 970 000,00 1 200 000,00-porozumienia z gminami Sierpc,
Rościszewo, Mochowo, 400 000,00-zabezpieczenie na
wykonanie inwestycji na terenie gminy Zawidz i
Gozdowo, 170 000,00-zabezpieczenie na wykonanie
drogi Gójsk-Szczutowo dofinansowanej przez Urząd
Marszałkowski, 200 000,00-dotacja dla Gminy
Szczutowo zg. z zawartym porozumieniem

Ogółem: 3 233 000,00


