
Uchwała Nr XXIV/353/08
Rady Miejskiej w Stalowej Woli

z dnia 31 marca 2008 roku

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2008 rok.

Na podstawie art. 18 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
( Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 184 ust 1 ustawy z dnia 30 czerwca 
2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)

Rada Miejska w Stalowej Woli
uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków budżetowych
o kwotę                                    1.150.000,- zł.  

w dziale 801 – Oświata i wychowanie                        o kwotę                                    1.150.000,- zł.  

rozdz. 80195 – Pozostała działalność o kwotę          1.150.000,- zł.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
o kwotę          1.150.000,- zł.

na zadaniu pn.: „Termomodernizacja szkół i przedszkoli”.

2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetowych
o kwotę                                   1.150.000,- zł.  

w dziale 801 – Oświata i wychowanie                        o kwotę                                   1.150.000,- zł.  

rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę            935.000,- zł.

§ 4270 – Zakup usług remontowych o kwotę            935.000,- zł.

Szczegółowy podział środków do poszczególnych jednostek zawiera załącznik Nr 1
do niniejszej uchwały.

rozdz. 80104 – Przedszkola o kwotę               39.000,-zł.

§ 4270 – Zakup usług remontowych o kwotę   39.000,-zł.

z przeznaczeniem na:
           1) zabezpieczenie uszkodzonych płyt elewacyjnych z eternitu oraz 
               wyremontowanie filarów międzyokiennych i obudowę attyk 
              drewnianych w Przedszkolu Nr 10  w Stalowej Woli –  15.000,- zł.
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2) wymianę stolarki okiennej w salach „Wiewiórki”, ‘Biedronki”
                oraz okna na zapleczu i w sanitariacie w przedszkolu Nr 6 -             24.000,- zł.

rozdz. 80110 – Gimnazja o kwotę           176.000,- zł.

§ 4270 – Zakup usług remontowych o kwotę           176.000,- zł.

Szczegółowy podział środków dla poszczególnych jednostek zawiera załącznik Nr 2
do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Plan wydatków na remonty w placówkach
            oświatowych na 2008 rok

Załącznik Nr 1
Lp. Nazwa jednostki Przeznaczenie środków Podstawa Kwota

1. Publiczna Szkoła 
Podstawowa Nr 1

Wymiana stolarki okiennej w salach 
lekcyjnych, pomieszczeniach 
szkolnych i na korytarzach

zły stan techniczny 61.000,- zł.

2. Publiczna Szkoła 
Podstawowa Nr 3

a) Dokończenie wymiany stolarki 
okiennej - 35 szt. zły stan techniczny 50.000,- zł.

b) Dokończenie wymiany opraw 
oświetleniowych - 110 szt.

decyzja PPIS 
PSN. 451-2-3/2/05 
z dnia 21.03.2005

13.000,- zł.

3. Publiczna Szkoła 
Podstawowa Nr 4 Wymiana stolarki okiennej   

decyzja PPIS 
PSN. 451-2-4-1/05 
z dnia 07.12.2006

98.000,- zł.

4.
Zespół Szkół 
Ogólnokształcących Nr 
1

Wymiana stolarki okiennej zły stan techniczny 32.000,- zł.

5. Publiczna Szkoła 
Podstawowa Nr 7

a) Wykonanie remontu pokrycia 
dachu z papy o pow. 1100 m2 zły stan techniczny 20.000,- zł.

b) Dokończenie remontu 
ogrodzenia

decyzja PINB 
NB.I.7143-48/07/S
W z dnia 
11.06.2007

71.000,- zł.

c) Wymiana stolarki okiennej zły stan techniczny 58.000,- zł.
d) Remont podłogi w sali lekcyjnej 
Nr 100 o pow. 72 m2 zły stan techniczny 10.000,- zł.

6. Zespół Szkół Nr 4 w 
Stalowej Woli

a) Wymiana podłogi w sali 
rekreacyjnej o pow. 100 m2

decyzja PPIS 
PSN. 451-2-6-1/06 
z dnia 25.04.2006

25.000,- zł.

b) PT zagospodarowania terenu

decyzja PPIS 
PSN. 
451-4-15-1/07 z 
dnia 24.10.2007

15.000,- zł.

c) Rozbiórka budynku 
gospodarczego zły stan techniczny 5.000,- zł.

7. Publiczna Szkoła 
Podstawowa Nr 11 Wymiana stolarki okiennej zły stan techniczny 57.000,- zł.

8. Zespół Szkół Nr 3 w 
Stalowej Woli

a) Remont pokrycia dachowego 
wraz z izolacją termiczną na sali 
gimnastycznej o pow. 800 m2

zły stan techniczny 170.000,- zł.

b) Dokończenie wymiany instalacji 
wodno-kanalizacyjnej zły stan techniczny 23.000,- zł.

c) Wymiana stolarki okiennej zły stan techniczny 62.000,- zł.
d) Projekt na remont 
technologiczny i wykonanie 
remontu kuchni

zły stan techniczny 160.000,- zł.

e) Wymiana tablicy 
bezpiecznikowej w pomieszczeniu 
portierni

protokół Nr 
5/11/2007 z dnia 
26.11.2007, z 
badania stanu 
rezystancji izolacji

5.000,- zł.

  dz. 801 rozdz. 80101 § 4270 Razem: 935.000,- zł.
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Plan wydatków na remonty w placówkach
            oświatowych na 2008 rok

Załącznik Nr 2
Lp. Nazwa jednostki Przeznaczenie środków Podstawa Kwota

1.
Zespół Szkół 
Ogólnokształcących Nr 
2 w Stalowej Woli

a)Wymiana okien drewnianych zły stan techniczny 70.000,- zł.

2. Gimnazjum Nr 2

a) Wymiana opraw 
oświetleniowych - 350 szt.

decyzja PPIS 
PSN. 451-3-2-3/06 46.000,- zł.

b) PT remontu zaplecza socjalnego 
i sanitariatów przy salach 
sportowych

decyzja PPIS 
PSN. 451-3-2-1/08 20.000,- zł.

c) Usunięcie uszkodzonych 
elementów żaluzji drewnianych z 
sufitu sal sportowych

zły stan techniczny 5.000,- zł.

d) Remont schodów wewnętrznych 
wraz z malowaniem klatek oraz 
schodów zewnętrznych

decyzja PPIS 
PSN. 451-3-2-1/08 35.000,- zł.

  dz. 801 rozdz. 80110 § 4270 Razem: 176.000,- zł.
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