Uchwała Nr XLIII/478/2005
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 28 października 2005 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego przez Gminę
Ostrowiec Świętokrzyski
Na podstawie art.7 ust.1 pkt 2 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 i Nr 116, poz.1203 / 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” ustalonego w drodze postępowania
przetargowego na wykonanie robót pod nazwą: „Budowa ulicy Szymanowskiego oraz
przebudowa skrzyżowania ulic Długiej, Piaski, Szymanowskiego i Grabowieckiej (na typ małe
rondo) wraz z budową kanalizacji deszczowej, oświetlenia i przebudową kolidującego uzbrojenia
w Ostrowcu Świętokrzyskim”
2. Wysokość zobowiązania finansowego, o którym mowa w ust. 1 nie może przekroczyć
kwoty 2 637 747 zł. brutto (słownie: dwa miliony sześćset trzydzieści siedem tysięcy siedemset
czterdzieści siedem złotych)
§ 2. Zobowiązanie finansowe Gminy ustalone w drodze postępowania przetargowego,
o którym mowa w §1 pokryte będzie:
1) z budżetu Gminy na rok 2005 do kwoty 862 000 zł brutto (słownie: osiemset sześćdziesiąt
dwa tysiące) - Dział 600, Rozdział 60016, Poz. 1.10 „ul. Szymanowskiego + rondo
z uzbrojeniem”
2) z dochodów budżetu Gminy na 2006 r. do kwoty 1 775 747zł brutto (słownie: jeden milion
siedemset siedemdziesiąt piec tysięcy siedemset czterdzieści siedem złotych) - Dział 756,
rozdział 75615, § 0310
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
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