U c h w a ł a Nr 133/07
Rady Miejskiej w Kłodawie
z dnia 28 listopada 2007 roku
w sprawie realizacji inwestycji pod nazwą „Budowa hali sportowej w Rysinach Kolonii
w latach 2007-2008”.
Na podstawie art.18 ust.2, pkt 9 lit. e i art. 58 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591;
zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.
1271, Nr 214, poz.1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162, poz.1568, Dz. U. z 2004 r.
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz. 1759, Dz. U. 2005 r. Nr 172, poz.1441,
Nr 175, poz. 1457, Dz. U z 2006 r. Nr 17, poz.128, Dz. U. Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Dz. U.
Nr 48, poz.327/ Rada Miejska w Kłodawie uchwala, co następuje:
§1
Podejmuje się realizację zadania pod nazwą „Budowa hali sportowej w Gimnazjum
w Rysinach Kol. w latach 2007-2008”
§2
1.
2.

Ustala się , że wydatki ogółem związane z realizacją zadania
1 200 000,00 złotych.
Poniesione wydatki na realizację inwestycji w 2007 roku – 20 000 złotych.

wyniosą

§3
W roku 2007 pokrycie wydatków nastąpi ze środków własnych określonych w uchwale
budżetowej .
Źródłem pokrycia zobowiązań w roku 2008 będą środki własne Gminy pochodzące
z podatku od nieruchomości, kredyt inwestycyjny oraz środki pochodzące z budżetu państwa
i strukturalnych programów operacyjnych.
§4
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kłodawy.
§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
do uchwały Rady Miejskiej Nr 133/07
z dnia 28 listopada 2007r.
W związku z tym, że zbliża się termin składania wniosków o dofinansowanie
należy przygotować dokumentację związaną realizacją zadania.
Dokumentację należy przygotować w bieżącym roku a co za tym idzie także uchwałę
o realizacji inwestycji w latach 2007-2008r.

