
Uchwała   nr  XXXI / 413 / 2005
Rady Gminy Pawłowice 

z dnia 28 grudnia 2005 r.

w sprawie wykazu wydatków, które nie  wygasają z upływem roku budżetowego 2005.

       Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt  4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity 
Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami/ art. 130 ustawy z dnia                 26 listopada 
1998 r. o finansach publicznych / tekst jednolity z 2003 r. Nr 15 poz. 148 po uzyskaniu pozytywnej opinii 
Komisji Gospodarki i Mienia Komunalnego oraz Komisji Działalności Społecznej

Rada Gminy Pawłowice
uchwala

§ 1

Ustalić wykaz wydatków nie wygasających z upływem roku budżetowego 2005
1. Renowacja nawierzchni jezdni i chodnika przy ul. Świerczewskiego Pawłowice
     kwota - 272.288,00                           termin realizacji – 31.08.2006 r.                                     
 2. Renowacja nawierzchni jezdni  DW 933 ul. Pszczyńska Pniówek na odcinku 
    od ul. Słowików do granicy miasta Jastrzębie Zdrój
    kwota –   51.143,00                           termin realizacji – 31.08.2006 r.
3. Przebudowa ul. Stawowej etap I Warszowice -     
    kwota – 526.765,00                          termin realizacji – 30.07.2006 r.
4. Przebudowa ul. 1-Maja Pawłowice
    kwota – 468.750,00                          termin realizacji – 30.04.2006 r.
5. Budowa „Centrum” Pawłowice
   kwota – 123.044,00                           termin realizacji – 31.05.2006 r.
6. Budowa oświetlenia ul.Dąbkowej Pniówek
    kwota –    1.558,00                           termin realizacji – 31.03.2006 r.
7. Budowa oświetlenia ul. Gruntowa Pielgrzymowice 
    kwota –    2.241,00                           termin realizacji – 31.03.2006 r.
8. Budowa oświetlenia ul. Grunwaldzka Pielgrzymowice
    kwota –    4.785,00                           termin realizacji – 31.03.2006 r.
9. Budowa oświetlenia ul. Orzeszkowej Golasowice
    kwota –  11.976,00                           termin realizacji – 31.05.2006 r.
10.Budowa oświetlenia ul. Reja Golasowice
    kwota –  11.589,00                           termin realizacji – 31.03.2006 r.
11.Budowa oświetlenia ul. Wiejska Jarząbkowice
    kwota – 6.671,00                          termin realizacji – 31.03.2006 r.
12.Wydatki bieżące wynikające z realizacji programu  „Sokrates Comenius”
    kwota -      6.578,00                          termin realizacji – 31.08.2006 r.

§ 2

Ustala się plan finansowy wydatków wymienionych w § 1 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


