
Plan wydatków budżetowych wg stanu na dz. 19 listopada 2021 r.

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

600 Transport i łączność

60014 Drogi publiczne powiatowe

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

4120

4140

4170 Wynagrodzenia bezosobowe

4210 Zakup materiałów i wyposażenia

4220 Zakup środków żywności

4260 Zakup energii

4270 Zakup usług remontowych

4280 Zakup usług zdrowotnych

4300 Zakup usług pozostałych

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

4390

4410 Podróże służbowe krajowe

4430 Różne opłaty i składki

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

4480 Podatek od nieruchomości

4500

4530 Podatek od towarów i usług (VAT).

4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

4700

24 757 036,00     

24 757 036,00     

74 140,00     

2 110 000,00     

134 570,00     

381 000,00     

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 
Solidarnościowy 46 000,00     

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych 45 000,00     

142 000,00     

450 000,00     

2 200,00     

54 000,00     

252 000,00     

30 700,00     

1 958 330,00     

28 000,00     

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i 
opinii

3 000,00     

22 000,00     

67 000,00     

44 570,00     

2 500,00     

Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek 
samorządu terytorialnego 2 200,00     

5 000,00     

3 000,00     

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 
służby cywilnej

12 000,00     



4710

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

0,00     

0,00     

0,00     

0,00     

0,00     

0,00     

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot 
zatrudniający

6 000,00     

18 868 826,00     

Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych 
przez ul. 3-Maja w rejonie szkoły w m. Izabelin, gm. 
Izabelin

Budowa sygnalizacji świetlnych na przejściach dla 
pieszych przez ul. 3 Maja w m. Izabelin i Laski, gm. 
Izabelin

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 
przejściu dla pieszych w Błoniu na ul. Poniatowskiego na 
drodze nr 4108W

80 000,00     

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 
przejściu dla pieszych w Kampinosie na ul. 
Niepokalanowskiej na drodze nr 4132W

40 000,00     

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 
przejściu dla pieszych w Kaputach na ul. 
Sochaczewskiej na drodze nr 4119W

150 000,00     

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 
przejściu dla pieszych w Laskach na ul. 3-Maja na 
drodze nr 4130W

100 000,00     

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 
przejściu dla pieszych w Starych Babicach na ul. 
Sienkiewicza na drodze nr 4126W

200 000,00     

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 
przejściu dla pieszych w Wiktorowie na ul. Topolowej na 
drodze nr 4112W

80 000,00     

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 2 
przejściach dla pieszych w Łomiankach na ul. Wiślanej i 
Długiej na drogach nr 2420W i 410523W

916 000,00     

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze 
powiatowej nr 4102W na odcinku Radonice - Bieniewice, 
gm. Błonie

50 000,00     

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze 
powiatowej nr 4102W na odcinku Radonice - Stare 
Faszczyce, gm. Błonie

Rozbudowa drogi powiatowej nr 4124W ul. Spacerowej 
w m. Borzęcin Duży, na odcinku od drogi wojewódzkiej 
nr 580 w kierunku północnym, dł. ok.. 1100mb., gm. 
Stare Babice

2 718 965,00     

Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 4132W ul. 
Niepokalanowskiej wraz z budową ronda na 
skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 4131W i kładką 
przez rzekę Utratę w m. Podkampinos, gm. Kampinos w 
ramach Wieloletniego Programu Budowy i Przebudowy 
Obiektów Inżynierskich Zlokalizowanych w Pasach 
Drogowych Dróg Powiatowych Etap 2

6 297 078,00     

Rozbudowa skrzyżowania  drogi powiatowej nr 2420W - 
ul. Wiślana z drogą gminną ul. Długa, gm. Łomianki.

Wykonanie częściowej nakładki bitumicznej na drodze 
powiatowej nr 2420W (ul.Rolnicza) na odcinku od ul. 
Armii Poznań do ul. Wiklinowej, gm. Łomianki

323 000,00     

Wykonanie częściowej nakładki bitumicznej na drodze 
powiatowej nr 4114W na odcinku Gawartowa Wola - 
Stelmachowo - Podkampinos, gm. Leszno i Kampinos

590 000,00     

Wykonanie częściowej nakładki bitumicznej na drodze 
powiatowej nr 4128W (ul. Izabelińska) na odcinku dł. ok. 
600 m w m. Stare Babice, gm. Stare Babice

Wykonanie częściowej nakładki bitumicznej w ciągu 
dróg powiatowych  nr 4110W i 4120W w m. Wąsy 
Kolonia na odcinku od granicy z gm. Ożarów 
Mazowiecki, gm. Leszno - etap 1 - 433 m

Wykonanie dokumentacji  rozbudowy i remontu drogi 
powiatowej nr 4108W ul. Poniatowskiego na odc. o dł. 
ok. 400mb od mostu na rzece Rokitnicy do torów PKP w 
m. Błonie, gm. Błonie

69 500,00     



0,00     

Zakup i montaż radarowych wyświetlaczy prędkości

6060

Wykonanie dokumentacji projektowej  rozbudowy drogi 
powiatowej  nr 4126W ul. Jakubowicza, ul. Lipkowska i 
ul. Fedorowicza na odc. dł. ok. 1850 mb od mostu w m. 
Lipków do skrzyżowania z ul. 3 Maja w m. Hornówek, 
gm. Stare Babice i Izabelin

Wykonanie dokumentacji projektowej  rozbudowy drogi 
powiatowej nr 4126W ul. Jakubowicza i ul. Lipkowskiej  
na odc. dł. ok. 900 mb od mostów w m. Lipków do 
skrzyżowania z ul. Kurowskiego w m. Hornówek, gm. 
Stare Babice i Izabelin

146 110,00     

Wykonanie dokumentacji projektowej doświetlenia 2 
przejść dla pieszych na ul. Akacjowej w m. Koczargi 
Stare i na ul. Szkolnej w m. Koczargi Nowe w pasie drogi 
powiatowej nr 4125W oraz doświetlenia 3 przejść dla 
pieszych na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 4125W ul. 
Akacjowej z drogą powiatową nr 4126W ul. Jakubowicza 
w m. Lipków, gm. Stare Babice

30 000,00     

Wykonanie dokumentacji projektowej i rozbudowa drogi 
powiatowej Nr 4141W ul. Kwiatowej w m. Mariew, gm. 
Stare Babice

391 601,00     

Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi 
powiatowej nr 4108W  w m. Błonie i Żukówka na 
odcinku o dł. ok. 550m wraz ze skrzyżowaniem z ul. 
Łąki, gm. Błonie

40 000,00     

Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi 
powiatowej nr 4112W ul. Topolowej na odc. dł. ok. 
1500mb, gm. Leszno

79 000,00     

Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi 
powiatowej nr 4120W ul. Nowowiejskiej na odcinku o dł. 
ok. 1650mb w m. Pogroszew Kolonia, gm. Ożarów 
Mazowiecki

65 000,00     

Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi 
powiatowej nr 4123W ul. Krótkiej na odcinku o dł. ok. 
800mb od drogi wojewódzkiej nr 888 w kierunku 
Borzęcina Dużego, gm. Ożarów Mazowiecki i gm. Stare 
Babice

50 000,00     

Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi 
powiatowej nr 4130W ul. 3 Maja na odcinku o dł. ok. 
1050mb od ul. Langiewicza w m. Izabelin do ul. 
Parkowej w m. Truskaw wraz ze skrzyżowaniami, gm. 
Izabelin

50 000,00     

Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi 
powiatowej nr 4140W ul. Spacerowej na odcinku o dł. 
ok. 2500mb od ul. Kwiatowej w m. Mariew w kierunku 
Borzęcina Dużego Etap 1 i 2, gm. Stare Babice

100 000,00     

Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy ul. 
Rolniczej od granicy z gm. Czosnów, dł. ok. 2600mb. , 
gm. Łomianki

192 572,00     

Wykonanie nakładki asfaltowej (wraz z  krawężnikami po 
zachodniej stronie jezdni) na drodze powiatowej nr 
4110W o dł. ok. 1000mb w m. Kopytów i Witki, gm. 
Błonie

400 000,00     

Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej 
nr 4106W o dł. ok. 500 mb w m. Bieniewo Parcela, gm. 
Błonie

330 000,00     

Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej 
nr 4115W w m. Nowy Łuszczewek na odcinku o dł. ok. 
350 m, gm. Błonie

230 000,00     

Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej 
nr 4119W (ul. Sochaczewska) na odcinku dł. ok. 1250 
m, gm. Ożarów Mazowiecki

900 000,00     

Wykonanie rozbudowy drogi powiatowej nr 4104W ul. 
Strażackiej o dł. ok. 320 mb wraz ze skrzyżowaniem z ul. 
Błońską na terenie gminy Błonie

3 000 000,00     

Wykonanie rozbudowy drogi powiatowej nr 4115W na 
odcinku Czarnów – Gawartowa Wola o dł. ok. 2 300 mb 
w gminie Leszno

1 200 000,00     

50 000,00     

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 
budżetowych

13 000,00     



Zakup urządzenia do pomiaru ruchu drogowego

Razem:

13 000,00     

24 757 036,00     
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