UCHWAŁA NR XVI/86/2004
Rady Gminy Frysztak
z dnia 19 lutego 2004 r.
w sprawie zmiany zakresu realizacji niektórych wieloletnich programów inwestycyjnych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (jednolity tekst: Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn. zmianami) oraz z art. 110
ust. 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2003r
Nr 15 po z. 148 z późn. zmianami)
Rada Gminy uchwala co następuje:
§1
Zmienia się zakres realizacji następujących zadań inwestycyjnych objętych limitami wydatków
na wieloletnie programy inwestycyjne:
1) Program: ,3udowa urządzeń zbiorowego odprowadzania ścieków".
a) Zadanie: ,3udowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowości Cieszyna,
gmina Frysztak"
Zakres zmian: w roku 2004 zmniejsza się wydatki na prace projektowe przewidziane do
finansowania z budżetu Gminy o kwotę 72.440,00 zł, w związku z opracowaniem projektu
kanalizacji za niższą cenę i zapłaceniem faktury.
b) Poszerza się zakres realizacji zadania o nazwie „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz
z przykanalikami w miejscowości Frysztak", o miejscowość Pułanki oraz łączy się z budową
oczyszczalni ścieków w Pułankach, przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków z budżetu
Gminy na prace projektowe zaplanowane na 2004 r. o kwotę 45.440,00 zł, zamiast dotacji
w tej kwocie, ze względu na brak możliwości jej otrzymania, zaś realizację zadania
zaplanowanego na 2005 r. w kwocie 900.000,00 zł, przesuwa się do realizacji na lata 20062007, z tego 840.000,00 zł w 2006 r.
2) Program: „Przebudowa i modernizacja dróg gminnych" poszerza się o zadanie:
„Asfaltowanie i remonty dróg gminnych" w roku 2005. Ustala się nakłady z budżetu Gminy
w kwocie 200.000,00 zł oraz z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w kwocie
300.000,00 zł
§2
Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

§3
Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Rozwoju
Gospodarczego i Budżetu.

§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo
przyjęty.

