
Uchwała Nr 319/XLV/2006
Uchwała w sprawie wieloletnich zadań inwestycyjnych Powiatu Otwockiego w latach 2006 – 2007.

UCHWAŁA NR 319/XLV/2006

RADY POWIATU W OTWOCKU
z dnia 27 czerwca 2006 r.

w sprawie wieloletnich zadań inwestycyjnych Powiatu Otwockiego w latach 2006 – 2007.

Na podstawie art. 12 pkt 5 i 8 lit  e ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst
jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 166 ust. 1 i art. 184 ust 1 pkt 5 i pkt 10
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz.
2104 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

1) Rada Powiatu przyjmuje do realizacji w latach 2006 – 2007 zadanie inwestycyjne pod
nazwą „Budowa kładki dla pieszych przez rzekę Mienia w ciągu drogi powiatowej nr
01211 Wiązowna – Kąck na ul. Kościelnej w Wiązownie „
2) Harmonogram realizacji w/w zadania określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Źródłem finansowania  zadania  będą  dochody własne  powiatu oraz  wpływy z  tytułu  pomocy finansowej
udzielonej przez Gminę Wiązowna na dofinansowanie własnych zadań powiatu.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4.

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

W  związku z  przyjęciem do budŜetu 2006 r.  niŜszej  kwoty wydatku na zadanie  inwestycyjne „Budowa
kładki  dla  pieszych  przez  rzekę  Mienia  w  ciągu drogi  powiatowej  nr 01211 Wiązowna  – Kąck na  ul.
Kościelnej w Wiązownie” (kwotę przyjęto na podstawie szacunku gdyŜ, nie było jeszcze kosztorysu), nie
ma moŜliwości zakończenia zadania w br. i wystąpiła konieczność dokończenia inwestycji w 2007 r. Środki
na  2007  r.  w  wieloletnim Planie  Inwestycyjnym na  tę  inwestycję  zabezpieczyła  Gmina  Wiązowna  w
wysokości 100.000 zł.
PoniewaŜ przetarg musi być ogłoszony na całe zadanie niezbędne jest podjęcie stosownej Uchwały Rady
Powiatu umoŜliwiającej rozpoczęcie inwestycji.


