
Uchwala NrXVII/95/05 
Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska 

z dnia 19 kwietnia 2005 

w sprawie dokonania zmiany w uchwale N r  M/55/2003 Rady Gminy i Miasta w Izbicy 
Kujawskiej z dnia 29 grudnia 2003 w sprawie pnyjecia Wieloletniego Plann Inwestycji 

Gminy i Miasta Izbica Kujawska na lata 2004 - 2007 
przy udziale Funduszy Pomocowych 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o Samorzqdzie 
Gminnym 1 Dz.U. z 2001 r Nr. 142, poz 1591 , m : Dz.U.z 2002 r Nr.23 poz.220, 
Dz.U.Nr.62poz.558 ,Dz.U.Nr.l13 poz.984, Dz.U.Nr.153 poz.1271, Dz.U.Nr.214poz.1806. 
Dz.U. z 2003 rNr.80 poz 717, Dz.U.Nr.162 poz.1568, Dz.U.2 2004 Nr.102 poz.1055, 
Nr. 116 poz. 1203 1 

Rada Gminy i Miasta Izbica Kujawslca uchwala, co nastcpuje: 

s 1 
W zalqczniku do Uchwaly Nr W2005103 z dnia 29 grudnia 2003 w sprawie przyjecia do 
realizacji Wieloletniego Planu Inwestycji gminy i miasta Izbica Kujawska na lata 2004 - 2007 
przy udziale funduszy pomocowych wprowadza sig nastqpujqce zmiany: 
1. W pozycji LP N 3 wprowadza sit nastqpujqce zmiany: budowa kanalizacji sanitarnej i 
deszczowej w Izbicy Kujawskiej, ul. Pilsudskiego, Warszawska, Szkolna, PI. Wolnosci, 
Koscielna, koszt inwestycji 2.227.662,78 zl w tym: JST - 668.298,85, budiet palistwa - 
222.766,27 zl, srodki UE -- 1.336.597,66 zt. lata realizacji 2004 - 2005, dhgosc sieci KS - 
1575 mb, KD - 15 17 mb. 
2. W pozycji LP 4 wprowadza sit  nastcpujqce zmiany: przebudowa drogi gminnej Blenna - 
~ m i e l y -  Wietrzychowice, koszt inwestycji 2.468.865,36 zt, w tym JST - 740.659,36 zl, 
budzet panstwa 246.886,53 zi, srodki UE 1.481.3 19,21 zt. lata realizacji 2004 - 2006, dlugosc 
drogi 4720,2 mb. 
3. W pozycji LP 5 wprowadza siq nastqpujqce zmiany: budowa sieci wodociqgowej wraz z 
przylqczami w miejscowosci Dziewczopole - Gqsiorowo, koszt inwestycji 595.806,70 zl, w 

-- tym JST 178.742,Ol zl, budzet paristwa 59.580,67, srodki UE 357.484,02. Lata realizacji 2004 
- 2005, dhgost  sieci 9125 mb. 

92 
Pozostaie zapisy zawarte w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Gminy i Miasta Izbica 
Kujawska pozostajq bez zmian. 

93 
Wykonanie uchwakj powierza sic Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska 

34 
Uchwala wchodzi w iycie z dniem ogtoszenia. 



UZASADNIENIE 

Wprowadzenie zrnian wi@e siq z wprowadzeniem nowego kornputerowego programu 
( t m .  Generatora Wnioskow) shqcego do wypelnienia wnioskow o przyznanie 
dofinansowania inwestycji ze srodlcow Europejskiego Funduszu rozwoju Regionalnego w 
rarnach (ZPORR) Zintegrowanego Progarnu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. 
Powstanie generatora wnioskow nastqpilo jui po uchwaleniu uchwaly. Zmiany w uchwale 
sprowadzajq sip do zmodyfikowania i uscislenia sprecyzowania doMadnej nazwy inwestycji 
w zakresie rzeczowo - finansowym. Dodac naleiy, i e  nie dokonanie zaproponowanych zmian 
moze skutkowac odrzuceniem wniosku aplikacyjnego o dofinansowania inwestycji w rarnach 
progamu ZPORR z przyczyn forrnalnych. Wnosze o przyjecie zaproponowanej wersji zmian. 


