
Uchwała Nr IV/ 17 /2006
Rady Gminy Świlcza

z dnia 29 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 2005 r.,

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) i Nr III/9/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. poprzez:

1. zmniejszenie zakresu rzeczowego z uwagi na ograniczone środki finansowe w 2006 r.

na zadanie: „Remont  drogi gminnej Trzciana – Kolonia-Wschodnia” z kwoty

179 270,48 zł do kwoty 147 038,28 zł, różnicę przenosi się na 2007r. (zmiana zakresu

o wykonanie nawierzchni wyrównawczej).

2. zmniejszenie zakresu finansowego w wyniku przeprowadzonego przetargu

nieograniczonego na wykonanie robót na zadanie „Przebudowa drogi gminnej Mrowla-

Lipie” z kwoty 999 745,81 zł do kwoty 939 916,71 zł.

§ 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.
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załącznik nr 1 do uchwały nr  IV/    /2006 rady Gminy Świlcza z dnia 29 grudnia 2006 r.

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

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

Nazwa programu Cel Zadania

Jednostka
organizacyjna

realizująca
zadanie

Okres
realizacji

programu

Łączne nakłady
finansowe na

program

Okres
realizacji

poszczególnyc
h zadań
objętych

programem

Łączne nakłady na zadania objęte
programem przewidziane do

dofinansowania
w tym wg  źródeł

Wydatki planowane na realizację programu
w poszczególnych latach

2006r. 2007r. 2008r.

2 3 4 5 6 7 8                            9 10 11 12
Transport i
łączność - drogi

Poprawa
lokalnej sieci
komunikacyjnej

Remont  drogi gminnej
Trzciana – Kolonia-
Wschodnia

Gmina
Świlcza

2006-2007 448`176,20zł. 2006-2007 razem
 w tym:

dochody własne

448`176,20zł.

448`176,20zł.

147`038,28zł

147`038,28zł

301`137,92zł.

301`137,92zł.
.

Przebudowa drogi
gminnej Mrowla-Lipie

Gmina
Świlcza

2006 939`916,71zł 2006 razem
 w tym:

dochody własne:
dotacja z Programu
ZPORR:
dotacja z budżetu
państwa:
dotacja z budżetu
Gminy Głogów Młp.:

939`916,71zł.

259`417,15zł.

469`958,60zł.

93`991,22zł.

116`549,74zł

939`916,71zł.

259`417,15zł.

469`958,60zł.

93`991,22zł.

116`549,74zł


