
Projekt uchwały nr 5 

 

UCHWAŁA   Nr  …………../09 

Rady Miejskiej w Cieszanowie 

z dnia 17 października 2009 r. 
 

w sprawie zmian zakresu wykonywania wieloletniego programu inwestycyjnego pn.  

                   „Przystosowanie Wiejskich Domów Kultury Gminy Cieszanów do pełnienia  

                   współczesnych funkcji”. 

 

             Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art.. 166 ust. 1, 2 i 4 

ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z  2005 roku Nr 249, poz. 

2104 z późn. zm.) Rada Miejska w Cieszanowie uchwala co następuje:  
 

§ 1 

 

Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego programu inwestycyjnego pn. 

„Przystosowanie Wiejskich Domów Kultury Gminy Cieszanów do pełnienia współczesnych 

funkcji” określonego Uchwałą Rady Miejskiej w Cieszanowie Nr 10/XXXIV/09 z dnia 12 

marca 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Cieszanów na rok 2009. 

poprzez wstrzymanie realizacji zadania pn. Przystosowanie Wiejskiego Domu Kultury w 

Starym Lublińcu do pełnienia współczesnych funkcji – etap I” z jednoczesnym 

zmniejszeniem nakładów finansowych o kwotę 816 604,77zł. W związku z powyższym 

nakłady finansowe na ww. program wynoszą 1 970 248,72 zł a limity wydatków przypadają 

na lata: 

a)  2009r.                     121 836,81 zł, w tym: 

    - środki własne         121 836,81 zł 

b)  2010r.                  1 198 732,38 zł, w tym: 

    - środki własne        542 732,38 zł 

    - środki z zewnątrz   656 000,00 zł 

c)  2011r.                     649 679,53 zł, w tym: 

    - środki własne         649 679,53 zł 

 

§ 2 

 

Pozostałe zapisy Uchwały Rady Miejskiej Nr 10/XXXIV/09 w sprawie uchwalenia budżetu 

Miasta i Gminy Cieszanów na rok 2009 z dnia 30 czerwca 2009 roku, zmienionej uchwałami 

Rady Miejskiej w Cieszanowie Nr  36/XXXVII/09, 64/XL/09, 68/XLI/09 pozostają bez 

zmian. 

§ 3 

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Cieszanów, a nadzór nad 

realizacją Komisji Budżetowej Rady Miejskiej w Cieszanowie. 

 

§ 4 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu zgodnie 

z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 
 


