
Uchwała Nr III / 9 /2006
Rady Gminy Świlcza

z dnia 15 grudnia 2006 r.

w sprawie zmiany zakresu wykonywania  wieloletniego programu
inwestycyjnego Gminy Świlcza.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art. 51 ust. 1 i 2 i art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz art.

106 ust. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych  (Dz. U. Nr 249, poz. 2104

z późniejszymi zmianami) oraz przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach

jednostek samorządu terytorialnego  (Dz. U.  z 2003 r. Nr 203, poz. 1966 z późniejszymi

zmianami)

Rada Gminy stanowi, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmiany Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Świlcza (ustalonego

uchwałami Rady Gminy Świlcza: Nr XXIV/212/2005  z dnia 28 kwietnia 2005r.,

Nr XXVIII/237/2005 z dnia 16 września 2005 r. i Nr XXXIII/286/2006 z dnia 14 marca 2006 r.

i Nr XXXVI/329/2006) poprzez zmniejszenie zakresu rzeczowego z uwagi na ograniczone

środki finansowe na zadanie: „Dokończenie budowy kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy

Świlcza” z kwoty 504 487,64 zł do kwoty 108 642,00 zł (wykonanie sieci kanalizacyjnej

w miejscowości Bratkowice) różnicę przenosi się na 2008r. (zmiana zakresu o budowę

kanalizacji Trzciana – Dyndy oraz dokończenie budowy kanalizacji Dąbrowa).

§ 2.

Wydatki w poszczególnych latach na zadanie, o których mowa w § 1, przedstawia załącznik do

uchwały

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



załącznik nr 1 do uchwały nr III / 9 /2006 Rady Gminy Świlcza z dnia 15 grudnia 2006r.

WYKAZ  LIMITÓW  WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY  INWESTYCYJNE  GMINY  ŚWILCZA
na lata 2006 – 2008

pn. „Poprawa warunków socjalno-bytowych mieszkańców Gminy Świlcza”
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