
Zarządzenie Nr 291/2021

Burmistrza Izbica Kujawskiej

z dnia 1 kwietnia 2021 roku

w sprawie odpisania kosztów inwestycji niepodjętych i inwestycji zaniechanych z

ewidencji kosztów konta 080 „Środki trwałe w budowie (inwestycje)” 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca

1990 r. (Dz.U.2020.713.)

Burmistrz Izbicy Kujawskiej 

zarządza co następuje:

§ 1  Dokonać odpisu z ewidencji kosztów do konta 080 „Środki trwałe w budowie

(inwestycje) inwestycji niepodjętych i zaniechanych wykazanych w załączniku nr 1

do niniejszego zarządzenia.

§ 2 Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Izbica Kujawska.

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                 BURMISTRZ

                                                                            mgr Marek Dorabiała 



Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 291/2021 Burmistrza 

Izbicy Kujawskiej z dnia 1 kwietnia 2021 roku w sprawie 

odpisania kosztów inwestycji niepodjętych i inwestycji 

zaniechanych z ewidencji kosztów konta 080 „Inwestycje (środki 

trwałe w budowie)”

Lp. Nazwa zadania

Wysokość
poniesionych

nakładów w

złotych wg

stanu na

dzień 31.12.

2020 roku

Rodzaj poniesionych nakładów Uzasadnienie

1. Opracowanie dokumentacji 

projektowej na budowę boiska 

rekreacyjnego wraz z niezbędną 

infrastrukturą techniczną na dz.

O nr ½ obręb ewidencyjny 

Izbica Kujawska, gmina Izbica 

Kujawska

12.300,00 zł - projekt budowalny boiska 

rekreacyjnego – 12.300,00 zł

Dokumentacja nie została 

wykorzystana do realizacji 

inwestycji- nie stanowi wartości 

wytworzonego środka trwałego. W 

związku z powyższym dokumentacja 

stała się bezprzedmiotowa.

2. Modernizacja budynku 

mieszkalnego w obrębie 

ewidencyjnym miasto izbica 

Kujawska ul. Słubickiego 4

2.000,00 zł - dokumentacja projektowa na 

„budowę ściany oddzielenia p.po. 

w celu wyodrębnienia lokali 

mieszkalnych w istniejącym 

budynku mieszkalnym przy ulicy 

Słubickiego” - 2.000,00 zł

Dokumentacja nie została 

wykorzystana do realizacji 

inwestycji- nie stanowi wartości 

wytworzonego środka trwałego. W 

związku z powyższym dokumentacja 

stała się bezprzedmiotowa.

3. Opracowanie dokumentacji oraz

modernizacja i wyposażenie 

budynku po byłej wikliniarni w 

izbicy Kujawskiej

7.380,00 zł - opracowanie koncepcji 

przebudowy budynku dawnej 

wikliniarni w Izbicy Kujawskiej 

7.380,00 zł

Dokumentacja nie została 

wykorzystana do realizacji 

inwestycji- nie stanowi wartości 

wytworzonego środka trwałego. W 

związku z powyższym dokumentacja 

stała się bezprzedmiotowa.

4. Opracowanie dokumentacji 

projektowej  na przebudowę 
drogi gminnej w miejscowości

Świętosławice na działce o nr 

148/2 w obrębie ewidencyjnym 

Świętosławice gm. Izbica 

Kujawska

3.045,00 zł - mapa do celów projektowych 

-1.200,00 zł

- wykonanie dokumentacji 

projektowej 1.845,00 zł

Dokumentacja nie została 

wykorzystana do realizacji 

inwestycji- nie stanowi wartości 

wytworzonego środka trwałego. W 

związku z powyższym dokumentacja 

stała się bezprzedmiotowa.

5. Budowa boiska 

wielofunkcyjnego przy 

Gimnazjum im. Generała 

Słubickiego w Izbicy Kujawskiej

26.185,24 zł - wykonanie wizualizacji boiska 

wielofunkcyjnego przy Gimnazjum

w Izbicy Kujawskiej – 2.214,00 zł

- opracowanie mapy do celów 

projektowych na budowę boiska 

wielofunkcyjnego – 900,00 zł

- wypis z rejestru gruntów – 50,00 

zł

- opracowanie dokumentacji 

projektowej na budowę boiska 

wielofunkcyjnego przy gimnazjum 

w Izbicy Kujawskiej – 19.680,00 

zł,

- składanie rysunków, usługi 

kserograficzne – 11,24 zł

- opłata sądowa – 30,00 zł,

- umowa o dzieło 3.300,00 zł,

Dokumentacja nie została 

wykorzystana do realizacji 

inwestycji- nie stanowi wartości 

wytworzonego środka trwałego. W 

związku z powyższym dokumentacja 

stała się bezprzedmiotowa.

 


