
Uchwała Nr XXII/215/2008
Rady Gminy Świlcza

z dnia  10 października  2008 rok

w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit.e  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym ( Dz.  U.  z  2001 r. Nr 142,  poz.1591 z późniejszymi zmianami )

Rada Gminy stanowi co następuje:

§ 1.

Upoważnia  się  Wójta  Gminy do zaciągania  zobowiązań  ponad budżet roku 2008  do
kwoty 370.000,00 zł. na  zadania :

1. Wykonanie chodników przy drodze krajowej w miejscowości Dąbrowa do kwoty
130.000,00 zł.

2. Wykonanie chodników przy drodze krajowej w miejscowości Trzciana do  kwoty
105.000,00 zł.

3. Wykonanie chodników przy drodze krajowej w miejscowości Świlcza do kwoty
21.000,00 zł.

4. Wykonanie parkingu w m. Dąbrowa do kwoty 44.000,00 zł.
5. Wykonanie chodnika w m. Świlcza  przy drodze gminnej   do kwoty 70.000,00 zł.

§ 2.

Spłata zobowiązań  o którym mowa w § 1  nastąpi  w 2009 r. z dochodów własnych Gminy ,
którym są wpływy  z podatku  od nieruchomości .

§ 3.

Wykonanie uchwały  zleca się Wójtowi Gminy .

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .



PROJEKT

Uchwała Nr XXII/   /2008
Rady Gminy Świlcza

z dnia  10 października  2008 rok

w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit.e  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym ( Dz.  U.  z  2001 r. Nr 142,  poz.1591 z późniejszymi zmianami )

Rada Gminy stanowi co następuje:

§ 1.

Upoważnia  się  Wójta  Gminy do zaciągania  zobowiązań  ponad budżet roku 2008  do
kwoty 150.000,00 zł na  wykonanie  chodników  przy drodze krajowej w miejscowości
Dąbrowa, Trzciana i Świlcza .

§ 2.

Spłata zobowiązań  o którym mowa w § 1  nastąpi  w 2009 r. z dochodów własnych Gminy ,
którym są wpływy  z podatku  od nieruchomości .

§ 3.

Wykonanie uchwały  zleca się Wójtowi Gminy .

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .



Uchwała Nr XVII/155/2008
Rady Gminy Świlcza

z dnia  29 kwietnia  2008 rok

w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit.e  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym ( Dz.  U.  z  2001 r. Nr 142,  poz.1591 z późniejszymi zmianami )

Rada Gminy stanowi co następuje:

§ 1.

Upoważnia  się  Wójta  Gminy do zaciągania  zobowiązań  ponad budżet roku 2008  do
kwoty 1.785.603,16  zł na zadnie inwestycyjne :
1) „Ochrona  GZWP-425 poprzez rozbudowę  oczyszczalni ścieków  w Świlczy”  do kwoty
      776.365,55 zł.
2)  Zakup koparki dla ZWK do  kwoty 120.000,00 zł.
3) „Modernizacja  stadionu sportowego  w Bratkowicach jako element strategii rozwoju
 Gminy Świlcza”  do kwoty 889.237,61 zł.

§ 2.

Splata zobowiązań  o którym mowa w § 1  nastąpi z dochodów własnych Gminy , którym są
wpływy  z podatku  od nieruchomości w roku :

1) 2009 kwota  120.000,00 zł.,
2) 2011 kwota  1.665.603,16 zł.

§ 3.

Wykonanie uchwały  zleca się Wójtowi Gminy .

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .
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