
UCHWAŁA  Nr XLIV/247/2014
Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim

z dnia 18 lipca 2014 roku

w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie inwestycji  o wartości przekraczającej  
kwoty ustalone w budżecie gminy na 2014 rok

Na podstawie art.  18 ust.  2,  pkt 9 lit.  „e” i  art.  58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r poz. 594) oraz art. 3 pkt 4 ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r, poz. 885 ) 
Rada Gminy w Wielopolu Skrzyńskim

uchwala co następuje

§ 1

 Postanawia się zaciągnąć zobowiązanie ponad kwotę wydatków określoną w budżecie gminy 
na 2014 rok w łącznej wysokości 654 475,94 zł (słownie: sześćset pięćdziesiąt cztery tysiące 
czterysta  siedemdziesiąt  pięć  złotych  94/100)  na  rok  2015,  jako  zabezpieczenie  wkładu 
własnego  w realizację  projektu  pod  nazwą:  „Przebudowa  drogi  gminnej  Nr  107742  R 
Brzeziny - Łęg w km 0+000 – 1+588„ współfinansowanego ze środków budżetu państwa w 
ramach  „Narodowego  Programu  Przebudowy  Dróg  Lokalnych  2012-2015  –  Etap  II 
Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” ustanowionego uchwałą Rady Ministrów z dnia 06 
września 2011 roku.

§ 2

Źródłem pokrycia  zobowiązań  o których  mowa w §  1 niniejszej  uchwały,  będą  dochody 
własne gminy z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych i podatku rolnego od 
osób fizycznych określone w budżecie gminy na 2015 rok oraz środki z pomocy finansowej 
udzielonej przez Gminę Wiśniowa i środki Parafii Rzymsko – Katolickiej p. w: Św. Mikołaja 
w Brzezinach.

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie do złożenia wniosku o dofinansowanie 
realizacji projektu pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej Nr 107742 R Brzeziny - Łęg w 
km 0+000 – 1+588”.

§ 4

Wykonanie  uchwały  zleca  się  Wójtowi  Gminy  Wielopole  Skrzyńskie  zaś  nadzór  nad  jej 
wykonaniem powierza się Komisji Rozwoju Gminy, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy
          Robert Pieczonka
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