
UCHWAŁA  Nr XIII/174/2003
Rady Gminy Pawłowice
z dnia 29 grudnia 2003 r.

w sprawie:  wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2003 r.

          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./art. 130 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /Dz. U.
Nr  155 poz.1014 z późniejszymi  zmianami/  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 2003
1. Wykonanie projektów pod recykling: 
    ul. Brzezińska                    kwota  - 13.447,00             termin realizacji -  30.06.2004  
    ul. Sosnowa                       kwota  - 13.985,00             termin realizacji -  30.06.2004
    ul. Cieszyńska                    kwota -   8.472,00             termin realizacji -  30.06.2004
    ul. Brzozowa                      kwota  -   8.472,00             termin realizacji -  30.06.2004
2 Projekt budowy i modernizacji ul. Kol. Studzieńska
                                              kwota – 10.513,00              termin realizacji -  28.02.2004
3. Projekt budowy i modernizacji ul. K. Miarki i Ogrodowej
                                              kwota – 34.580,00               termin realizacji - 31.03.2004
4. Projekt budowlany ul Krucza
                                              kwota – 12.469,00               termin realizacji – 31.03.2004 
5. Projekt budowy i modernizacji ul. Pszczyńska
                                              kwota -  4.890,00                 termin realizacji – 31.03.2004
6. Projekt budowy i modernizacji ul. Skowronków
                                              kwota – 4.768,00                 termin realizacji – 31.03.2004      
7. Oświetlenie ulic Mickiewicza, Szkolnej, 22 lipca, Nowej Pawłowice
                                              kwota – 106.709,00             termin realizacji – 30.04.2004   
8. Projekt modernizacji przedszkola Pawłowice ul. LWP 3
                                              kwota – 15.000,00               termin realizacji – 28.02.2004
9. Modernizacja ośrodka kultury ul. Zjednoczenia 67
                                              kwota – 95.900,00               termin realizacji – 31.05.2004
10. Kanalizacja sanitarna Krzyżowice – Warszowice I etap
                                                  kwota  - 598.000,00              termin realizacji – 30.06.2004 
11. Kanalizacja sanitarna Krzyżowice – Warszowice II etap
                                             kwota – 113.200,00               termin realizacji – 30.06.2004
12. Kanalizacja sanitarna ul. Boryńska i Stawowa Warszowice  /łącznik/
                                             kwota -  22.000,00                 termin realizacji – 30.03.2004
13. Budowa „Centrum” Pawłowice
                                            kwota – 275.000,00                termin realizacji – 30.06.2004
14. Budowa ronda Pawłowice ul. Świerczewskiego, ul. Zjednoczenia
                                            kwota – 400.000,00                 termin realizacji – 31.08.2004
15. Budowa miasteczka ruchu drogowego Pawłowice
                                            kwota – 30.000,00                   termin realizacji – 30.06.2004

§ 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.


