
                                                    UCHWAŁA  NR XIX/114 /2008
RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP.

z dnia 10 marca 2008 roku

          
      zmieniająca Uchwałę w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków
          gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na rok 2008

      Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym /Dz. U. 
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami/ i art.29 ust.4 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o 
finansach publicznych /Dz. U. z 2005 roku, Nr 249, poz. 2104 ze zmianami/ oraz  art.420 w 
związku z art.401 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska /Dz. U. Nr 62, 
poz. 627 ze zmianami/ Rada Miejska w Książu Wlkp. uchwala co następuje:

        § 1. W załączniku do Uchwały Nr XVII/103/2007 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia  28 
grudnia 2007 roku w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków gminnego 
funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na rok 2008, stanowiącym Plan przychodów i 
wydatków funduszu celowego Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
wprowadza się następującą zmianę:

          
      -  w szóstym wierszu od dołu strony w miejsce wyrazów „ budowa stacji odwadniania osadu 
w oczyszczalni ścieków „ wpisuje się wyrazy „ rozbudowa stacji uzdatniania wody w Książu 
Wlkp.”

         § 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Książa Wlkp.

         § 3. 1.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
         2. Uchwała podlega ogłoszeniu na terenie sołectw i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim  
              w Książu Wlkp.

  
                                                                                               Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                                         w Książu Wlkp

              /-/  Paweł Walkowiak



                                                               Uzasadnienie 

do uchwały Nr XIX/114 /2008  Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 10 marca 2008 roku

        W załączniku do Uchwały Nr XVII/103/2007 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia  28 
grudnia 2007 roku w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków gminnego 
funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na rok 2008  W części opisowej wydatków 
majątkowych ujęto budowę stacji odwadniania osadu w oczyszczalni ścieków w Książu Wlkp. 
Inwestycja niniejsza została przeniesiona do realizacji do budżetu Gminy Książ, a w miejsce tej 
inwestycji wprowadza się inwestycję rozbudowy stacji uzdatniania wody w Książu Wlkp.

                                                                                                   Burmistrz
                                                                                       Książa Wielkopolskiego
                                                                                          /-/ Teofil  Marciniak

                                                                                      


