
Uchwała Nr XXVI/188/04
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia 17 sierpnia 2004 roku

w sprawie:  podjęcia zobowiązania remontowego pod nazwą „Remont sali gimnastycznej
                    w Szkole Podstawowej nr 1 w Drezdenku”

Na  podstawie  art.  18  ust.  2  pkt  9  lit.  „e”  oraz  art.  58  ust.  1  i  2  ustawy  z  dnia  8  marca  1990r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

uchwala się, co następuje:

§   1
Podejmuje  się  zobowiązanie  remontowe  na  kwotę  92  109  zł,  która  przekracza
środki  remontowe  w budżecie  gminy na  2004r.  celem wykonania  remontu  sali
gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 1 w Drezdenku.

§   2
Harmonogram realizacji zadania stanowi załącznik nr 1.

§   3
Pokrycie zobowiązania nastąpi z dochodów własnych budżetu gminy.

§   4
Zakończenie realizacji planowane jest na 2004 rok.

§   5
Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Drezdenko.

§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Jerzy Skrzypczyński

załącznik nr 1



do uchwały Nr XXVI/188/04
Rady Miejskiej w Drezdenku 

                                                                                                 z dnia 17 sierpnia 2004 roku

Harmonogram realizacji i finansowania remontu sali
gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 1 w Drezdenku 

Lp. Tytuł zadania Koszt
całkowity

Koszt
dok.

technicznej

Wartość
zadania

Źródła finansowania

środki w 
budżecie
rok 2004 

środki z
MENiS
w 2004r.

Środki w budżecie
na rok 2005 Termin

zakończe
nia

prac

1. Remont sali
gimnastycznej

201.634zł 3.050zł 198.584zł 60.000zł 49.525zł 92.109zł 30.09.20
04r



Uzasadnienie

Remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 1 był planowany od dwóch
lat. Wartość kosztorysu inwestorskiego wynosiła 192.821z. Po przetargu prace
zostaną wykonane za 173.584 zł. Ponadto planuje się także wymianę 6 okien
dzielących salę gimnastyczną i korytarz na kwotę około 25.000 zł. Środki
zabezpieczone w budżecie szkoły wynoszą 60.000zł., środki pozyskane z
Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu wynoszą 49.525zł.Kwota ta jest
niewystarczająca na zakres koniecznych prac wykonywanych na sali
gimnastycznej. Brakująca kwota wynosi 92.109 zł.


