
w sprawie: zmiany zakresu działań realizowanych zgodnie z uchwalą Nr 91/x/2007 z
dnia 28 grudnia 2007 roku o finansowaniu wieloletniego programu inwestyiyjnego.

Działając na podstawię art.18 ust' 2 pkt 9 lit' 3 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (DŻ' U Nr 142 z 2001 r. poz 1591 z późn zm') na podstawie alt' 166 ust 2 ustawy z dnia
30 czerwca 2005 r' o finansach publicznych (DŻ' U' Nr 249 poz' 2104, zm' Dz' U' N. 169 poz'
1420).

UcgtvAŁA NR 251,Ą(xvn/09
RADY GMINY RoźwIENIcA

z DNLĄ 2009 roku.

Rada Gminy uchwala co następuje:

&1

Do załączników Nr 1 i 2 do uchwĄ Nr 91/&2007 Rady Gminy w Roźwienicy z dnia 28
grudnia 2007 rol-u wprowadza się nowe zadania i załączniki Nr 1 i 2 otrŻymują nou.e brzmienie do
niniejszej UchwĄ:

Załącznik Nr 1

Finansowanie wieloletniego programu inwestycyjnego gminy Roźwienica
w latach 2009 - 2011.

I' NMiva programu: Rozlvój inflastruktury społecunej i technicznej gminy RoźWenica

II' Celem programu jest roŻwój i poplawa inflastluktury spolecznej i technicznej gmin1 a w
szczególności:
- poplawa warunków nauki d1a uczniów oraz pracy nauczycieli
- poplawa \łaruŃów sanitamych gminy przez budowę systemu odprowadzania ścieków
- poplawa \łarunków źyoia i pracy
- poprawa estetyki miejscowości
- zaspokajanie potrzeb społecznych i kulturowych
_ Iozwój tożsamości społecnej i wiejskiej
- popralva połączeń komunikacyjnyoh pomiędzy jędnostkami samorządowymi

Itr' Jedno stką realizuj ącą program j est gmina Roźwienica

Iv' Proglam składa się z siedmiu zadań inwestycyjnych



5.

3.

4.

L Budowa mostu na rzece Mleczka w miejscowości Pełnatycze Nakłady potrzebne na
realizac1e zadanlaw roku 2009 lynoszą 228'300 ż. Finaasowanie zaóania odby.wać się
będzje z budżefu gminy Roźwienica.
Budorva Szkoły Podstawowej w woli Węgierskiej. Nakłady potrzebne do rea1izacji zadania
w roku 2009 rłynoszą I '7'79.135,52 zł Finatsorł'anie zadanii odb1rvać się będzie z budżetu
gminy Roźwienica'
Przebudowa i rozbudorva budynku wDK Chorzów' Nakłady potrzebne do realizacji zadania
w roku 2009 wynośżą 170 000 zł. Finansowanie zadania odbFvaó się będzje z budżetu
gminy Roźwienica'
Budowa źntegrowanego systemu gospodarki ściekowej w gminie Roźwienica $
miejscowościach Roźwienica - Moka, Rudołowice Mokrą Tyniowice, więckowjce,
Chorzów oraz Węgierka. Nakłady potlzebne do realizacji zadania wy noszą 19 '22o '064,66
zł. okres realizacji zadania to lata 2010 _ 2011' Finansowanie przędsta\łia się następtljąco:
Iok 2010 to kwota 10,'163 236,2I zł.' rok2011 to kwota 8'456'828.45 zł.
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykana]ikamj w miejscowości Wola Węgierska'
Moka' Nakłady potrzebne do realizacji zadania wynoszą 6'43o.103.76 zł' okes rea1izacji
zadania to rok 201 I

Zagospodarowanie zabykowego parku w Roźwienicy wTaz z utworzeniem w nim placu
zabaw dla dzieci Nakłady potrzebne do rea.lizacji zadania wynoszą 923.905'26 zł' okes
realizacj| zac'arna tolata 2009 _ 2010' Finansowanie pżedstawia się następująco: Iok 2009
to kwota 277.000 zł, rok 2010 to kwota 6,16.905'26

&2

wykonanie uchwĄ polvierŻa się wójtowi Gminy'

&3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia'

d du"**
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