
Uchwała Nr IV/17/2010 

Rady Gminy w Nowym Korczynie 

z dnia 28 grudnia 2010r. 
 

w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania inwestycyjnego 

dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych dotyczącego obiektu słuŜącego rehabilitacji w związku z potrzebami 

osób niepełnosprawnych pn.„Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku 

SZOZ w Nowym Korczynie” 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 oraz art. 58 ust. 1 dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zm. ) w związku ze złoŜonym wnioskiem 

o dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów słuŜących rehabilitacji, 

w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych ze środków PFRON ,  

Rada Gminy w Nowym Korczynie uchwała co następuje: 

 

§ 1 

 

Gmina Nowy Korczyn zobowiązuje się do zagwarantowania środków finansowych                 

w budŜecie na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. : „Modernizacja instalacji centralnego 

ogrzewania w budynku SZOZ w Nowym Korczynie” realizowanego ze środków PFRON w 

ramach programu dofinansowania robót budowlanych dotyczących obiektów słuŜących 

rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, w wysokości 16 791,21 zł 

(słownie: szesnaście tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden złotych 21/100). 

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowy Korczyn. 

 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

Do uchwały Nr   IV/17/2010 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dn.  28 grudnia   2010r. 

w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania inwestycyjnego 

dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

dotyczącego obiektu słuŜącego rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych 

pn.„Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku SZOZ w Nowym Korczynie” 

W dn. 30 listopada 2010r. Gmina Nowy Korczyn złoŜyła wniosek o wsparcie finansowe robót 

budowlanych w budynku Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Korczynie 

polegają cena wymianie dotychczasowej instalacji centralnego ogrzewania. Załącznikiem 

wymaganym do złoŜonego wniosku jest udokumentowana informacja o zapewnieniu środków 

własnych na sfinansowanie zadania w wysokości nieobjętej dofinansowaniem, w związku z 

czym uchwała zabezpieczająca środki w budŜecie Gminy na realizację w /w zadania jest 

uzasadnione. 

 


