
 

Uchwała Nr 209/1202/2018 
Zarządu Powiatu Stalowowolskiego 

z dnia 28 maja 2018 r. 

 

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od realizacji inwestycji będącej w ewidencji księgowej 

Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli 

 

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

Dz.U. z 20017 r. poz. 1868 z późn.zm) Zarząd Powiatu Stalowowolskiego uchwala co następuje: 

 

§ 1. 

 

1. Wyraża się zgodę na odstąpienie od realizacji inwestycji będących w ewidencji księgowej Starostwa 

Powiatowego w Stalowej Woli zgodnie z załącznikiem do uchwały. 

 

2. Uchwała jest podstawą do zdjęcia z ewidencji księgowej wartości zaniechanych inwestycji na dzień 

31 maja 2018 roku. 

 

§ 2. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 Janusz Zarzeczny 

 Starosta Stalowowolski 
 (podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym) 



 

Załącznik do uchwały Nr 209/1202/2018 
Zarządu Powiatu Stalowowolskiego 
z dnia 28 maja 2018 r. 

Lp. Nazwa zadania inwestycyjnego Podstawa poniesionych kosztów 

Wartość 

poniesionych 

kosztów w PLN 

Pozycja księgowa 

kosztów 
Przyczyna zaniechania inwestycji 

1. Termomodernizacja budynku Zespołu 

Szkól Ponadgimnazjalnych Nr 1 

w Stalowej Woli. 

1.Umowa: 

- dokumentacja projektowa  Nr 

IMP.272/1/2/2012 ,  

- audyt energetyczny Nr 

IMP.042/21/2011,  

- studium wykonalności Nr 

IMP.272.12.2012, 

- uzupełnienie do audytu. 

2. F-ra VAT Nr: 

- 60/2012 za dokumentację projektową 

(16 605 zł) ,  

-  69/2011 za opracowanie audytu  

( 1 845 zł), 

- 33/BMI/2012  na opracowanie 

studium wykonalności ( 833,32 zł), 

- 94/2012 – uzupełnienie audytu 

(307,50 zł) 

19 590,82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22/INW-12 

 

2/INW-12 

 

33/INW-12 

 

40/INW-12 

 

Ze względu na trudną sytuację 

finansową odstąpiono od realizacji 

projektu w roku 2012. Projekt 

został zrealizowany w roku 2017. 

Poniesione wydatki nie mogły być 

rozliczone w ramach projektu 

zrealizowanego w 2017 r.  

 

2. Termomodernizacja budynku 

Centrum Edukacji Zawodowej 

w Stalowej Woli 

.Umowa: 

- dokumentacja projektowa Nr 

IMP.272/5/2012; 

- audyt energetyczny Nr 272.2.2012,  

- studium wykonalności Nr 

IMP.272.12.2012, 

- uzupełnienie do audytu. 

2. F-ra VAT Nr: 

- 27/05/2012 za dokumentację 

projektową (19 065 zł) ,  

-  04/2012 za  opracowanie audytu  

( 2 552,25 zł), 

- 33/BMI/2012  na opracowanie 

studium wykonalności ( 833,34 zł), 

 - 94/2012 – uzupełnienie audytu  

(307,50 zł) 

22 758,09 

 

 

 

 

 

 

 

 

20/INW-12 

 

1/INW-12 

 

33/INW-12 

 

40/INW-12 

Ze względu na trudną sytuację 

finansową odstąpiono od realizacji 

projektu w roku 2012. Projekt 

został zrealizowany w roku 2017. 

Poniesione wydatki nie mogły być 

rozliczone w ramach projektu 

zrealizowanego w 2017 r.  

 



 

3. Termomodernizacja budynku Zespołu 

Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w 

Stalowej Woli  

Umowa: 

- dokumentacja projektowa Nr 

IMP.2228/18/2-1/09,  

- audyt energetyczny Nr 2228/18/1/08,  

2. F-ra VAT Nr: 

- 2709 za dokumentację projektową 

 (8 540 zł) ,  

- 04/2012 za opracowanie audytu  

( 3 050 zł), 

 

11 590,00 

 

12/INW-09 

 

9/INW-09 

Ze względu na trudną sytuację 

finansową odstąpiono od realizacji 

projektu w roku 2012. Projekt 

został zrealizowany w roku 2017. 

Poniesione wydatki nie mogły być 

rozliczone w ramach projektu 

zrealizowanego w 2017 r.  

 

 
 


