Rzekuń, dnia 25.01.2008 r.

Rada Gminy
Rzekuń
Wnioski
Komisji Infrastruktury Technicznej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska do
projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008 r.
Członkowie Komisji po rozpatrzeniu projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały
budżetowej na 2008 rok zgłosili następujące wnioski:
1. W dziale 600 rozdz 60016 asfaltowanie drogi w Borawem zdjąć kwotę 450
000,00 zł z wolnych środków, a brakującą kwotę pokryć zgodnie z zapisem
uchwały budżetowej na 2007 rok..
2. Dział 801 oświata i wychowanie zdjąć kwotę 300 000,00 zł z budowy hali
sportowej w Rzekuniu- zaplanować źródło finansowania zgodnie z budżetem
określonym na 2007 rok.
3. Dział 801 oświata i wychowanie zdjąć kwotę 283 000,00 zł z budowy sali
gimnastycznej z łącznikiem przy Szkole Podstawowej w Ołdakachzaplanować źródło finansowania zgodnie z budżetem gminy w 2007 roku.
4. Wykreślić zapis wykonanie dokumentacji technicznej i remont Szkoły
Podstawowej w Drwęczy. Pozostałe inwestycje dotyczące Szkoły Podstawowej
w Drwęczy pozostawić zgodnie z uchwałą budżetową na 2008 r.
5. Zdjąć dotację z Gminnej Biblioteki Publicznej w Rzekuniu w kwocie 50
000,00 zł .
6. W dziale 600 rozdz. 60016 wprowadzić inwestycję niewykonaną w 2007 roku
– asfaltowanie dróg 511 i 512 w Dzbeninie.- 80 000,00 zł
7. W dziale 600 wprowadzić zapis Wykonanie dokumentacji i asfaltowanie drogi
w Rozworach od przystanku autobusowego do Państwa Tyszków. - 60 000,00
zł .
8. W dziale 600 wprowadzić kwotę 200 000,00 zł do budowy drogi w Borawem
w prawo za kościołem.
9. W dziale 600 wprowadzić kwotę 320 000,00 zł do zadania asfaltowanie ulicy
Szkolnej i Wesołej w Laskowcu.
10.W dziale 600 wprowadzić kwotę 30 000,00 zł do zadania asfaltowanie drogi
530 do 531 w Dzbeninie.
11.Zwiększyć o 30 000,00 zł dofinansowanie do budowy chodnika w Daniszewie.
12.Zwiększyć o 20 000,00 zł do budowy chodnika w Susku Nowym .
13.Dofinansować kwotę 150 000,00 zł do budowy drogi w miejscowości Ławy
( w kierunku Państwa Głębockich i drogi nr 617.

14.Dofinansować kwotę 150 000,00 zł do asfaltowania drogi nr
314,324,326,327,w miejscowości Drwęcz.
15.Dofinansować kwotę 50 000,00 zł do budowy chodnika na ulicach
Kopernika,Batorego, Słonecznej i księdza Skłodowskiego w Rzekuniu.
16.Wykonać zatoczkę autobusową przy posesji sołtysa w miejscowości Ławy – 5
000,00 zł.
17.Przeznaczyć kwotę 5 000,00 zł na wykonanie wkładu kominowego w budynku
Szkoły Podstawowej w Dzbeninie.
18.Przeznaczyć kwotę 3 000,00 zł do remizo – świetlicy w Rozworach.
19.Wprowadzić kwotę 20 000,00 zł do działu 900 rozdz. 90015 paragraf 41 20 –
zakup lamp oświetleniowych do wymiany na podstawie pisemnie złożonych
wniosków przez komisję Infrastruktury technicznej, Rolnictwa i Ochrony
Środowiska.
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