Uchwala Nr LVII/5/2010
Rady Gminy w Birczy
z dnia 28 stycznia 2010 roku

w

sprawie zmian zakresu wykonania Wieloletniego Programu Inwestycyjnego
pn.:''Budowa Hali Spońowo_Widowiskowej wrlłrz z infrastrukturą towarŻyszącą
w miejscowości Bircza na lata 2007-2011",
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4. ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie grninnym
(Dz.Uz 200l r.Nr 142, poz. 1591. z późn. zm) otaz art.166 ust.4 ustawy z dnia 30 czerwca
2005 roku o finansach publicznych (Dz. U . Nr 249 poz. 2104 ze zm.) w związku z art. I2I
ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach
publicznych (Dz.U. Nr 1 57, poz. 1241 z późn. zrl.),
Rada Gminy w Birczy uchwala co następuje:

$r

l. W zwięku

z brakiem otrzymania w 2009 roku pełnej kwoty dotacji z budzetu państwa na
realizację inwestycji w ramach Wieloletniego Programu Inwestycyjnego pn:'',,Budowa
hali sportowo _ widowiskowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Bircza
na lata 2007-201l'' oraz w zwnęku z niewykonaniem w pełni wydatków przewidzianych
w roku 2009 do sfinansowania środkami własnymi budżetu gminy, zmienia się zakres
wykonywania Wieloletniego Programu Inwestycyjnego pn:" ,,Budowa hali sportowo
widowiskowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Bircza na |ata 2007 2011, poprzez:
a) zwiększenie w roku 2010 nakładów na program finansowanych ze środków dotacji
z budżetu pństwa o kwotę 528.668'05 zł, w zilęku z nieotrzymaniem w roku 2009
dotacji z budzetu państwa w pełnej wysokości (zakres prac dotyczy wykonania
shopów),
b) zwiększenie w 2010 roku uydatków na pfogrźrm finansowanych ze środków własnych
gminy o kwotę 70.191,86 zł w młiązku z niewykonaniem w roku 2009 wydatków na
program w częścifinansowanej Ze środków własnych budżefu(zakres prac dotyczy
wykonania stropów),
c) zmniejszenie o kwotę 589.939,41 zł wydatków na pfogfttm przewidzianych do
sfinansowania w roku 2010 ze środków własnych gminy i zwiększenie o tę kwotę
lvydatków
roku 2011 (zakres prac dotyczy wykonania dachu prac
wykończeniowych)'
2. Po dokonanych zmianach limity wydatków na Wieloletni Program InwesĘcyjny wynoszą:
- w roku 2010: 907.909,41 (z tego 379.241,36 zł ze środków własnych budżetu gminy
i 528.668'05 ze środków dotacji z budżetu panstwa),
- w roku 20ll:3.420.835'93 zł (z tego 589.939,4l ze środków własnych budzetu gminy
i 2.830.896'52 zł ze środków pochodzących z Unii Europejskiej).
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Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi c*2inv si.""u.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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