Uchwała Nr XLIII/476/2005
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 28 października 2005 r.

w sprawie wyrażenia
Ostrowiec Świętokrzyski.

zgody

na

zaciągnięcie

zobowiązania

finansowego

Gminy

Na podstawie art.7 ust.1 pkt 8 i 15 oraz art.18 ust.2 pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 i z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558 i Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 80, poz. 717,
Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz.1055 , Nr 116, poz.1203 i Nr 167, poz.1759 oraz
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457/ w związku z § 1 uchwały Nr IX/38/90 Rady
Miejskiej w Ostrowcu Św. z dnia 19 września 1990 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Miasta do
samodzielnego zaciągania zobowiązań zmienionej uchwałą Nr L.III/350/93 Rady Miejskiej
w Ostrowcu Św. z dnia 19 maja 1993 r. i uchwałą Nr XV/161/ Rady Miejskiej w Ostrowcu Św.
z dnia 9 lipca 1999 r. Rada Miasta uchwala , co następuje :
§ 1. 1.Rada Miasta wyraża zgodę na zaciągnięcie zobowiązania finansowego Gminy
Ostrowiec Świętokrzyski – zwanej dalej „Gminą” wynikającego z przeprowadzonego postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót pod nazwą: 1) „Termomodernizacja
budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 9 przy ul. Niewiadomej 19 w Ostrowcu Św.
obejmująca docieplenie ścian i stropodachów , wymianę okien i drzwi oraz modernizację instalacji
ogrzewania”.
2) „Krycie dachu – roboty remontowe”.
2. Wysokość zobowiązania finansowego, o którym mowa w ust. 1 nie może
przekroczyć kwoty 1.232.796,00 zł brutto (słownie:jeden milion dwieście trzydzieści dwa tysiące
siedemset dziewięćdziesiąt sześć złotych).
§ 2. Zobowiązania finansowe Gminy wynikłe z udzielenia zamówienia publicznego o
którym mowa w § 1, pokryte będą ze środków zaplanowanych w budżecie Gminy – Dział 801 –
Oświata i wychowanie, Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe
poz. 1.2 – Termomodernizacja
PSP Nr 9, na rok 2005 w kwocie 67.312,00 zł brutto (słownie: sześćdziesiąt siedem tysięcy trzysta
dwanaście złotych) a na rok 2006 pozostała kwota w wysokości 1.165.484,00 zł brutto (słownie:
jeden milion sto sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt cztery złote)
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący Rady Miasta
mgr Wojciech Kotasiak

