																				PROJEKT  
																				BURMISTRZA  SULECHOWA
		
							

UCHWAŁA NR             /           /  05
Rady Miejskiej w Sulechowie
 z dnia........................2005.


w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Zielonogórskiemu.


Na podstawie art. 111 ust. 2 pkt 5 i art. 117a ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 
		
 1.	W uchwale  Nr XXIX/272/2005  Rady Miejskiej w Sulechowie  z  dnia 14 czerwca 2005r. 
		w sprawie udzielenia pomocy finansowej  Powiatowi Zielonogórskiemu 1 ust.1 otrzymuje 		brzmienie:
	1.1. 	Rada Miejska w Sulechowie udziela pomocy finansowej Powiatowi Zielonogórskiemu 			w kwocie 125 500 PLN (słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy pięćset złotych) z prze-			znaczeniem na remont chodników przynależnych do dróg publicznych powiatowych w 			miejscowościach:
1) 	Kije			48 000 PLN	(słownie: czterdzieści osiem tysięcy złotych)				
2)	Buków		25 000 PLN	(słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych)	
3) 	Sulechów	52 500 PLN (słownie: pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych)
					dotyczy remontu części chodnika po prawej stronie ulicy Piaskowej od ulicy Armii 					Krajowej w kierunku do ulicy Sportowej.

 2.  	Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sulechowa.

 3.  	Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do wiadomości publicznej 			przez umieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Sulechowie.

























UZASADNIENIE  DO  UCHWAŁY
w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Zielonogórskiemu

W uchwale nr XXIX/272/2005 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 14 czerwca 2005 roku została określona kwota pomocy finansowej dla Powiatu Zielonogórskiego z przeznaczeniem na remonty chodników we wsiach Kije i Buków oraz na ulicy Piaskowej w Sulechowie w wysokości 120 000 PLN. 
Zakres robót był określony wstępnie. Po przeprowadzeniu przetargów na wykonanie remontów oraz po uwzględnieniu wniosków mieszkańców, przyjmując poziom pomocy w wysokości 50% wartości robót, dofinansowanie z budżetu Gminy powinno wynosić około:
1) 	dla remontu we wsi Kije			48 000 PLN	
2)	dla remontu we wsi Buków		25 000 PLN	
3) 	dla remontu części chodnika przy ul. Piaskowej w Sulechowie	52 500 PLN 
łącznie 125 500 PLN
W związku z powyższym proszę Wysoką Radę o wyrażenie zgody na dokonanie korekty wysokości pomocy finansowej z przeznaczeniem na poszczególne zadania oraz podwyższenie pomocy finansowej dla Powiatu Zielonogórskiego łącznie o kwotę 5 500 PLN. 
Stosowne zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Sulechów na rok 2005 zostały przedstawione w projekcie zmian do ww. uchwały.




Sporządzono:
30.11.2005r.



