
UCIIWAŁA NR 202lxxl/2009
RADY GMINY RoŹWIENICA
Z DNIA 2ó marca 2009 roku.

W sprawie: zmiany zakr.esu zadań realŁowanych zgodnie z uchwalą Nr
91/X/2007 z dnia 28 grudnia 2007 roku o łinansowaniu wielol€tniego
programu inwestycyj nego.

Działając na podstawie art.l8 ust.2 pkt 9lit.3 z dnia 8 marca l990r.o
samorządzie gmiłrn1łn (Dz.U.nr l42 z 200|r. poz'l59l z późn. zm) na
podstawie art. 488 ust.2 ustawy Z dnia 2ó listopada l998 r. o finansach
publrcmych (Dz. U. Nr 155 z 1998r. poz.l}l4 ze zm.)

Rada Gminy uchwala co następuje:

& 1 W załączntkach Nr l i 2 do UchwĄ Nr 91DV2007 Rady Gminy w
Roźwienicy z dnia 28 gnrdnia 2007 roku :

l. Zwiększa się limit wyda&ów na zadanie ,, Budowa mostu na rzccc
Mleczka w miejscowości Pełnatycze'' o kwotę 200.000 Zł .Zwiększenie
wynika z tego , że w roku 2008 wykonawca nie wywiązał się z
wykonania zaplanowanych prac i t1łn sam}m nie został Zrealizowany w
całości plan na to zadanie. Realizacja zadania została przesrrrrięta na rok
2009 i to spowodowało zwiększenie planu wydatków na to Zadanle.

2. Zwiększa się limit wydatków na zadanie ,,Budowa Szkoty Podstawowej w
Woli Węgierskiej ,, o kwotę104.735,52 zł w zvttązktl z wystą]ieniem
robót dodatkowych nie przewidzianych do wykonania w kosztorysie
ofertow)-łn m.in. podbicie i zabejcowanie okapu dachu,
niedow1łniarowanie suchych qnków , wzmocnienie podkładów pod
posadzki siatkązbrojarską, wykonarrie dodatkowej studni odwadniającej,
wzmocnienie stropów JS siatĘ pod tynki.

3. Zmniejsza się limit wydatków o kwotę l.930.I04,96 l nazwę zad,ania,
która będzie brzmiała 

',Poprawa stanu środowiska nahrra1nego poprzez
wykonanie sieci kanalizacji sanitamej w miejscowości Moka, T1miowice
i Więckowice ,,Zmiana następuje w zwięku ze zmniejszeniem zakresu
projektowanej tnwestycji- Zrezygnowano z wykonania kanalizac.;i
sanitamej w miejscowościach Roźwienica Mokra, Rudołowice
Mokra, Chorzów, Węgierka.



4. Zwiększa się limit wydatków na zadanie ,,Przebudowa i rozbudowa
bud1nku WDK Chorzów'' o kwotę 50 'O0O zł przeznaczoną na roboty
wykończeniowe. Wartość poprzednia obejmowała jed1łrie stal surowy
zamknięty.

& 2 Traci moc Uchwała Rady Gminy Nr 18l /Xł2009 z dnia 29 stycznia 2009
roku.

& 3 Wykonanie UchwaĘ powierza się Wójtowi Gminy.

& 4 Uchwała wchodzi w Ęcie z dniem podjęcia.
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