UCHWAŁA NR XLIV/364/2010
RADY MIEJSKIEJ W STRYKOWIE
z dnia 19 lutego 2010 r.
w sprawie zmian budżetu Miasta - Gminy Stryków na rok 2010
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 i Nr
214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055 i Nr 116, poz.1203,
z 2005 r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128 i Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz.
327, Nr 138, poz. 974 , Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111i Nr 223 poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52,
poz. 420 i Nr 157, poz. 1241) art. 211, art. 217 ust. 2 pkt 6 i art.235 oraz 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240) uchwala się , co następuje:
§ 1. Zwiększyć dochody budżetu Miasta - Gminy Stryków na rok 2010 o kwotę 203.555,-zł z tytułu przyznania
pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie "Podstawowe usługi dla
gospodarki i ludności wiejskiej" - umowa Nr 00064-6921-UM0501390/09 z dnia 24 listopada 2009r. z Samorządem
Województwa Łódzkiego - "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Witanówek w Dobrej" .
§ 2. Zwiększyć wydatki budżetu Miasta - Gminy Stryków na rok 2010 o kwotę 1.279.742,18 zł
z przeznaczeniem na:
1. zakup żywności dla potrzeb stołówki szkolnej przy Z.Sz. Nr 1 w Strykowie - 3.460,00 zł
2. realizację programu "Uczenie się przez całe życie" - program "COMENIUS" - 41.964,18 zł
3. bieżące koszty funkcjonowania Przedszkola Samorządowego w Strykowie w związku z koniecznością
przedłużenia umowy najmu - 20.000,00 zł
4. udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Starostwa Powiatowego w Zgierzu - 320.000,-zł
w tym na współfinansowanie kosztów:
1) wykonania nakładki w pasie drogi powiatowej Nr 5103 E relacji Niesułków - gr. Powiatu (Kołacin) - 70.000,00
zł
2) przebudowy ciągu pieszego w pasie drogi powiatowej Nr 5129 E na odcinku Stary Imielnik - Dobieszków 250.000,00 zł
5. budowę wodociągu w Dobieszkowie - 30.000,00 zł
6. przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Pludwiny - 97.000,00 zł
7. wykonanie dokumentacji przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Niesułków
Działki - 2.806,00 zł
8. wykonanie dokumentacji przebudowy drogi gminnej Ciołek - Anielin Swędowski - 2.806,00 zł
9. wykonanie dokumentacji przebudowy drogi gminnej ul. Browarnej w Strykowie wraz z budową kanalizacji
sanitarnej z przyłączami - 7.530,00 zł
10. zakup nieruchomości położonej w Strykowie , ul. Targowa 22 - 190.000,00 zł
11. remont strażnicy OSP w Koźlu - 150.000,00 zł
12. rozbudowę oczyszczalni ścieków w Bratoszewicach ( I etap opracowanie dokumentacji) - 76.000,00 zł
13. oświetlenie skrzyżowania drogi krajowej nr 71 z drogą powiatową Nr 5130 E Dobra - Swędów opracowanie dokumentacji - 17.621,00 zł
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14. wykonanie linii oświetlenia ulicznego
15. zagospodarowanie obrzeży zbiornika retencyjnego w Strykowie wraz z budową kompleksu sportowo turystyczno - rekreacyjnego - 47.000,00 zł

13. oświetlenie skrzyżowania drogi krajowej nr 71 z drogą powiatową Nr 5130 E Dobra - Swędów opracowanie dokumentacji - 17.621,00 zł
14. wykonanie linii oświetlenia ulicznego na istniejących słupach w miejscowości Smolice - 15.000,00 zł
15. zagospodarowanie obrzeży zbiornika retencyjnego w Strykowie wraz z budową kompleksu sportowo turystyczno - rekreacyjnego - 47.000,00 zł
16. budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Witanówek w Dobrej - 203.555,00 zł
17. przystosowanie budynku przy ul. Targowej w Strykowie na potrzeby lokali komunalnych 55.000,-zł
§ 3. Dokonać zmian budżetu Miasta - Gminy Stryków na rok 2010 zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 2 do
uchwały.
§ 4. Powstały deficyt budżetu w kwocie 1.076.187,18 zł sfinansować wolnymi środkami wypracowanymi na
koniec 2009 roku - załącznik Nr 3 do uchwały.
§ 5. Dotychczasową nazwę zadania o treści "Budowa kanalizacji sanitarnej w Dobrej ul. Witanówek" zastąpić
nazwą "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Witanówek w Dobrej" .
§ 6. Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta - Gminy Stryków.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Strykowie
Paweł Kasica
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