
					                                    
U C H W A Ł A  Nr XXI/201/05

RADY GMINY WRĘCZYCA WIELKA
z dnia  22  listopada 2005 r.


w sprawie wprowadzenia do wieloletniego programu inwestycyjnego
       zadania pod nazwą “budowa kanalizacji sanitarnej 
       w Truskolasach etap II.
       


		             Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit. “e” ustawy z dnia 08 marca 
1990r o samorządzie gminnym (jedn.tekst Dz.U.z 2001 r Nr 142 poz.1591 z późn.zm) oraz art.110 ust.2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r o finansach publicznych (Dz.U.z 2003 r Nr 15 poz.148 z późn.zm.).

RADA GMINY WRĘCZYCA WIELKA, u c h w a l a  co następuje:

						§ 1

1.	Wprowadzić do wieloletniego programu inwestycyjnego zadanie p.n.”Budowa kanalizacji sanitarnej w Truskolasach etap II “

2.	Zabezpieczyć w budżecie gminy na lata 2006-2008 środki finansowe na realizację inwestycji “ Budowa kanalizacji sanitarnej w Truskolasach etap II” w ramach realizacji wieloletnich programów inwestycyjnych na łączną kwotę  2.994.920,48 zł. (słownie: dwa miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia zł czterdzieści osiem gr.)
w tym:
·	w roku 2006 do kwoty   -     977.132,49
·	w roku 2007 do kwoty   -     986.227,59
·	w roku 2008 do kwoty   -  1.031.560,40

3.	Szczegółowy sposób finansowania wieloletniego Programu Inwestycyjnego przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.


§ 2

W przypadku konieczności pokrycia wydatków na konserwację i utrzymanie obiektów powstałych w wyniku realizacji inwestycji o której mowa w § 1 zostaną zabezpieczone na ten cel środki w budżecie gminy.

						§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

						§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

						§ 5

Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.






                                                       Przewodniczący Rady Gminy

                                                     mgr Andrzej Ryś
















					 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/201/05
		                               Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia
		                               22 listopada 2005 r.




WIELOLETNI   PLAN   INWESTYCYJNY

NAZWA
Termin realizacji zadania
Źródła finansowania
Rodzaj kosztów
Planowane środki 2006r
(zł)
Planowane środki 2007 r
(zł)
Planowane środki 2008 r
(zł)
Łącznie planowane środki
(zł)
Budowa kanalizacji sanitarnej w Truskolasach etap II

2006-2008
Budżet Gminy Wręczyca Wielka
kwalifikowane niekwalifikowane VAT
435.380,66
541.751,83
435.380,66
550.846,93
466.290,12
565.270,28
1.337.051,44
1.657.869,04


Dotacja w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego
kwalifikowane
niekwalifikowane
2.467.157,09
0,00
2.467.157,09
0,00
2.642.310,62
0,00
7.576.624,80
0,00

R A Z E M



3.444.289,58
3.453.384,68
3.673.871,02
10.571.545,28



