
UCHWAŁA NR XXI/158/2008
RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP.
Z DNIA 26 CZERWCA 2008 ROKU.

   zmieniająca  uchwałę  w  sprawie  przyjęcia  Wieloletniego  Planu 
Inwestycyjnego Gminy Borek Wlkp. na lata 2007 – 2013.

          Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o  samorządzie  gminnym (Dz.  U.  z  2001r.  Nr  142,  poz.  1591 z  późn.  zm.)  Rada 
Miejska Borku Wlkp. uchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały Nr XIII/79/2007 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 
8  listopada  2007  roku  w  sprawie  przyjęcia  Wieloletniego  Planu  Inwestycyjnego 
Gminy Borek Wlkp. na lata 2007-2013 zestaw tabelaryczny otrzymuje brzmienie jak 
w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Borku Wlkp.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



U Z A S A D N I E N I E
DO UCHWAŁY NR XXI/     /2008

RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP.
Z DNIA 26 CZERWCA 2008R.

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego 
Gminy Borek Wlkp. na lata 2007-2013.

Zmiany naniesione w części tabelarycznej WPI dotyczą:

− w pozycji nr 4 aktualna nazwa zadania brzmi: Przebudowa drogi gminnej 
i budowa chodnika w miejscowości Bruczków.
Nazwa zadania jest obecnie zgodna z wydanym pozwoleniem na budowę.
Również w pozycji nr 4 zostało wprowadzone dofinansowanie z FOGR-u 
w kwocie – 33.500zł.

− w  pozycji  nr  6,  kolumnie  –  przewidywane  rozłożenie  płatności  w  2008r. 
zmniejsza  się  wysokość  wydatków  o  42.000  zł  finansowanych   ze  środków 
własnych - po naniesionej zmianie kwota ta wynosi 88.000 zł, o tą samą kwotę 
zmniejsza się wartość projektu - po zmianie wynosi 488.000 zł.
Jest to uaktualnienie wydatków poniesionych w 2008r.

− w  pozycji  nr  7,   kolumnie  –  przewidywane  rozłożenie  płatności  w  2008r. 
zmniejsza  się  o  110.000  zł  wartość  zadania  oraz  zostaje  wprowadzone 
dofinansowanie z FOGR-u w kwocie 104.000 zł.
Również  wartość  projektu   zmniejsza  się  o  kwotę  110.000  zł  i  po  zmianach 
wynosi 240.000 zł. 
Jest to uaktualnienie wydatków poniesionych w 2008r.

− w pozycji nr 8,  kolumnie – przewidywane rozłożenie płatności w 2008r. zwiększa 
się wartość zadania o kwotę 152.000 zł ze środków własnych, o tą samą kwotę 
zmniejsza się wysokość wydatków ze środków własnych 
w 2009r.

− w  pozycji  nr  10,   kolumnie  –  przewidywane  rozłożenie  płatności  w  2008r. 
zwiększa się wartość zadania o kwotę 300.000 zł ze środków własnych, o tą samą 
kwotę zmniejsza się wysokość wydatków ze środków własnych 
w 2009r.

− w  pozycji  nr  14,   kolumnie  –  przewidywane  rozłożenie  płatności  w  2008r. 
zwiększa się wartość zadania o kwotę 5.000 zł ze środków własnych, o tą samą 
kwotę zmniejsza się wysokość wydatków ze środków własnych 
w 2009r.
Przesunięcie  to  umożliwi  wykonanie  projektu  budowlanego,  w  tym  badań 
geologicznych.

Rozdzielnik:
1. Mirosław Twardowski


