UCHWAŁA NR XLIxl240ll0

RADYGMINy ŻrutAZKow
z dnia 30 sierpnia 2010 r.

w sprawie zmiany uchwaĘ Nr XIU7lt07 Rady Gminy ie|azk6w z dnia
29 października 20o7r. w sprawie wydatkÓw zrviązanych z Wieloletnim
Programem InwesĘcyjnym Gminy Żelazkilw na lata 2008-2010zmienionej

uchwałąNr xxv/154/08 Rady Gminy Ze|azkÓw z dnia 22 grudnia 2008 r
oraz uchwałąNR XLIJ2t4t09 Rady Gminy Żetazkilw zdnia 22 grudnia
2009r.

Na podstawieart.18ust.2,pkt 6 ustawyz dnia8 marca 1990r.
o samorządziegminnym(tj . Dz U . z 2001, Nr I42 t., poz. 1591 ze zsrianami).
Uchwala się, co następuje:

$1
W uchwale Nr xlll71l07 Rady Gminy ŻelazkÓw z dnia29 ptŹdziernika2007r. w sprawie
wydatkÓw związanych z Wieloletnim Programem Inwestycyjnym Gminy ŻelazkÓw na lata
2008-2010, zmienionej uchwałąNr XXVl|54l08 Rady Gminy Żę|azk6w z dnia 22 grudrua
2008 r. oraz uchwałąNr XLI/2l4l09 z dnia 22 grudnia 2009 r dokonuje się następującej
zmiany poprzez:
a) wykreślenie w załącznikunr l do uchwaływ pkt 2 ,,Zadania rok 2010''
nazwą:
. ,,budowasieci wodociągowej Dębe _ BorkÓw Stary ''

zadaniapod

b) wprowadzenie w zatączniku nr 1 do uchwały w pkt 2 ,, Zadania rok 2010 '' następujących
zada :
,, remont istniejącejkotłowniwęglowej i instalacji co w świetlicywiejskiej ptzy oSP
w Goliszewie,
wymiana stolarki okiennej i drzutiowej oraz modernizacja kuchni i pomieszczen
sanitarnych w świetlicywiejskiej przy oSP w Złotnikach Małych,
remont wieiy ptzy oSP Kokanin zprzeznaczeniem nalzbępamięci oraz świetlicę
wiejską
remont świetlicywiejskiej przy oSP Żę|azkÓw _sanitartaty,
budowa sieci wodociągowejNiedźwiady{o granicy z m. Kalisz .''

$2
Wykonanie uchwały powierza się WÓjtowi Gminy Że|azkÓw.

$3
Uchwała wchodzi w Życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeriw
Urzędzie Gminy oraz wsiach sołeckich.
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UCHWAŁY NR xLlxl240l10
RADYGMII\.Y Żnl-/\zKow
z dnia 30 sierpnia2010 r.
w sprawiezmianyuchwaŁyNr XIIl7Il}7 Rady Gminy Zelazkowz dnia
z Wieloletnim
29 puździernika2007
r. w sprawieWydatkÓw mviązanych
ProgramemInwestycyjnymGm iny ŻelazkÓw na |ata2008-2010 zmienionej
r oraz
uchwałąNrXXV/I 54108Rady Gminy Że|azk6wzdnia 22 grudnia2OO8
uchwałąNRXLIl2I4l09 Rady Gminy ZelazkÓw zdnia 22 grudnia2009r.
W wydatkach wPI wprowadzono zmiany wynikaj ące z mozliwości pozyskania
dodatkowych środkÓwz PROW naręa|izację zada związanym z remontami świetlic
wiejskichpoy salach oSP w Kokaninie , Że|azkowie Złotnikach Małych i Goliszewie
oruz zmianę zadaniaz budowy sieci wodociągowej Dębe _ BorkÓw Stary na budowę
sieci wodociągowejNiedźwiady- do granic m. Kalisz .

PRZE ()t)N
RADY MINY 2

WYDATKI

ZWIĄZANE Z WIELOLETNIM

PROGRAMEM

Załącznik Nr 1 do uchwały
Rady Gminy ielrazkćm
Nr XLDV}4O{ID z dnia 30.08.2010r.

INWESTYCYJNYM

I. Nazwa proeramu:WPI
l. Cel proqramu: popraws warunkrńwż.yciaspołeczności
wiejskiej , ochrona środowiskanaturalnego
2. Zadania:
Rok 2008
_ ZborÓw
. Przebudowanawierzchni drogi grninnej 4726P' Jat.kćll'li- Budowaboisk sportowychw ramachprogramu"MojeboiskoORLIK 2012""
- Przebudowadrogi gminnejNr 4719Pw m. Kolonia Kokanin
- Kanalizacja sanitamawraz z przykanalikami w m. ZelazkÓw _ etap I
Budowa chodnika przy drodze powiatowejnr 4586P w m.Florentyna
Placei parkingiw m.Dębe
Plac zabaw w przedszkoluw Zelazkowie
Monitoring wizyjny w ZS Dębe i RussÓw
Zestaw komputerowyw GOPS
wykonanie przyłączykana|izacyjnychdo budynk,Ów Gminy Że|azkÓw:Szkołapodstawowaw Goliszewie i Skarszewie
Rok 2009
Kana|izacja sanitama Zprzykanalikami w m. Że|azkow _ etap II
Parking przęd oSP Skarszew
Parking przed saląw Kolonii Skarszewek
Wykonanie studni głębinowejdo poboru wody w miejscowościKolonia Skarszewek I etap
Przebudowa stacji uzdatniania wody w m.PÓlko
Rozbudowa stacji uzdatniania wody w m.Kolonia Kokanin I etap
Przebudowa drogi gminnej 4730P do kaszarni w m. Niedźwiady
Przebudowa drogi gminnej Nr 4725P w m. Zborow
Przebudowadrogi gminnej Nr 4714P w miejscowościMichałow
Przebudowa drogi gminnej Nr 4732P w miejscowościReginow
Przebudowa przedszkola w Że|azkowie
Adaptacj a tzw .,,małej szko ły', na prze dszkol e dwuo ddz i ałowe
TęrmomodernizacjaszkÓł w Kokaninie i Goliszewie
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Rok 2010
- Przebudowachodnika wzdtużdrogi krajowej nr 25 w Kokanitrie na odcinku od SzkoĘ Podstawowejdo cmentarzaparafialnego,wraz z parkingiem
przy cmentaŻu
_ Budowa kanalizacji sanitameji deszczowejprzy drodze wojewódzkiej nr 470 wtaz z przykanatikamiw miejscowościSzosa Tureckai Pólko J etap
- Budowa kanalizacji sanitamejw miejscowościllno- Ietap
- budowa sieci wodociągowej Niedzwiady.do granicy z m.Kalisz
- Rozbudowa stacji uzdatriania wody w m'Kolońa Kokanin II etap
_ Kanalizacja sanitamaz przykanalikami w m. Że|azków _ III aap
_ budowa oświetleniaulicznego w m.GoliszelY
- Przebudowadrogi gminnejNr 4705P w m. Wojciechówka _ Szosa Turecka
_ Przebudowadrogi wewnętrznejwm. Skarszew
- Przebudowadrogi gminnejNr 473lP Russów - Borków Stary
_ Przebudowadrogi gminnejNr 4708P Skarszew- Dębe
_ Przebudowadrogi gminnejNr 4729P w m. Niedźwiady
_ remontistniejąpejkotłowniwęgloweji instalacji co w świetlicywiejskiej przy oSP w Goliszewie
_ wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz modemizacjakuchni i pomieszczeńsanitamychw świetlicywiejskiej przy oSP w ZłotnikachMałych
- remontwieżyprzy oSP Kokalltn z przsznaczentemna Łbę pamięci oraz świetlicęwiejską
- remont świetlicywiejskiej przy oSP felazków -sanitariaty.
3' Jednostkarealizujacaorogram:Urząd Gminy ie|az|K6w
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