
Id: NBGBE-MLCSC-NSCGD-UTJMH-HBOBY. Podpisany Strona 1 z 2

UCHWAŁA NR 12/III/2010
RADY MIASTA LUBACZÓW

z dnia 22 grudnia 2010 r.

w sprawie zmiany zakresu wykonywania wieloletniego programu inwestycyjnego 

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
/jednolity tekst: Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z póź. zm./ 

Rada Miejska w Lubaczowie p o s t a n a w i a : 

§ 1. 1) Zwiększa się zakres wykonywania wieloletniego programu inwestycyjnego „Rewitalizacja Miasta” 
o kwotę 611.818 zł, w tym o zadanie Nr 2 – "Kanalizacja miasta w ramach aglomeracji Lubaczów- osiedle 
Piaski". 

2) Limity wydatków po zmianach zawiera załącznik nr 1. 

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta Lubaczowa. 

§ 3. Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Komisji Budżetowo- Gospodarczej Rady Miejskiej 
w Lubaczowie. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Załącznik do Uchwały Nr 12/III/2010

Rady Miasta Lubaczów

z dnia 22 grudnia 2010 r.

Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne 

 

-Lp. -Nazwa i cel programu 

-Jednostka 
organizacyjna 
odpowiedzialna za 
realizację zadania, 
okres realizacji 

-Limit 
wydatków 
w 2010 r. 

-Limit 
wydatków 
w 2011 r. 

-Limit 
wydatków 
w 2012 r. 

-Łączne 
nakłady 
finansowe 

-nazwa/ 
cel 
zadania 

-Program „Rewitalizacja miasta": ożywienie 
społeczne i gospodarcze poprzez dostosowanie 
objętych rewitalizacją obszarów i obiektów do 
potrzeb gospodarczych, społecznych, edykacyjnych, 
kulturowych, historycznych, turystycznych 
i mieszkalnych. 

-Jednostka 
organizacyjna: Urząd 
Miejski 
w Lubaczowie 
Realizacja zadania – 
2010-2012 r. 

452.318,00 
zł 

4.086.460,20 
zł 

2.346.408,04 
zł 

6.885.186,24 
zł 

- -Zadanie 1- Rewitalizacja Rynku -Realizacja zadania - 
2010 – 2012 r. 

51.000,00 
zł 

3.885.960,20 
zł 

2.336.408,04 
zł 

6.273.368,24 
zł 

- -Zadanie 2- Kanalizacja miasta w ramach 
aglomeracji Lubaczów- osiedle Piaski 

-Realizacja zadania - 
2010 – 2011 r. 

401.318,00 
zł 

200.500,00 
zł 10.000,00 zł 611.818,00 

zł 

- -Razem -x 452.318,00 
zł 

4.086.460,20 
zł 

2.346.408,04 
zł 

6.885.186,24 
zł 


