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UCHWAŁA NR 673/XLVII/2010
RADY MIASTA LUBACZÓW

z dnia 26 maja 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 kwotę wydatków na realizację programu „Rewitalizacja obszaru miejskiego miasta 
Lubaczowa-II” w wysokości 0,82 zł na Zadaniu Nr 3 oraz nazwa zadania otrzymuje brzmienie – Rekultywacja 
składowiska odpadów komunalnych w mieście Lubaczów, w tym 2010 rok - 0,36 zł, 2011 rok - 0,46 zł. 

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 673/XLVII/2010

Rady Miasta Lubaczów

z dnia 26 maja 2010 r.

Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne 

-Lp. -Nazwa i cel programu

-Jednostka 
organizacyjna 
odpowiedzialna za 
realizację zadania, 
okres realizacji

-Limit 
wydatków 
w 2009 r.

-Limit 
wydatków 
w 2010 r.

-Limit 
wydatków 
w 2011 r.

-Łączne 
nakłady 
finansowe

-X - -X 1.019.265,00 
zł

5.868.041,36 
zł

634.432,46 
zł 7.521.738,82zł

-nazwa/ 
cel 
zadania

-Program „Rewitalizacja obszaru miejskiego miasta 
Lubaczowa – II". Poprawa dostępności miasta 
poprzez zapobieganie degradacji środowiska 
w ramach porządkowania gospodarki wodno – 
ściekowej, gospodarki odpadami, 
termomodernizacja obiektów użyteczności 
publicznej w celu efektywności wykorzystania 
energii i ograniczenia zanieczyszczeń.

-Jednostka 
organizacyjna: 
Urząd Miejski 
w Lubaczowie 
Realizacja zadania 
– 2009-2011 r.

1.019.265,00 
zł

5.868.041,36 
zł

634.432,46 
zł 7.521.738,82zł

- -Zadanie 1-Kanalizacja miasta w ramach 
aglomeracji Lubaczów- ul. Kopernika

-Realizacja 
zadania - 2009-
2011 r.

200.000,00 
zł 304.500,00 zł 50.000,00 

zł 554.500,00 zł

- -Zadanie 2- Termomodernizacja i przebudowa 
budynku Przychodni przy ul. Kopernika

-Realizacja 
zadania - 2009 – 
2011 r.

719.265,00 
zł 138.771,00 zł 0 zł 858.036,00 zł

- -Zadanie 3- Rekultywacja składowiska odpadów 
komunalnych w mieście Lubaczów

-Realizacja 
zadania - 2009 – 
2011 r.

100.000,00 
zł

5.424.770, 
36zł

584.432,46 
zł

6.109.202,82 
zł

- -Razem -x 1.019.265,00 
zł 5.868.041,36zł 634.432,46 

zł
7.521.738,82 
zł


