
UCHWAŁA NR RG - IX / 86 / 19 
RADY GMINY SITKÓWKA-NOWINY

z dnia 29 kwietnia 2019 r.

w sprawie przekazania nakładów finansowych poniesionych na wykonanie remontu sieci wodociągowej 
na terenie ogródków działkowych na dz. nr ewid. 533/15 w m. Nowiny, na rzecz Zakładu Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowinach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 litera h Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2019 poz. 506) oraz art.16 ust. 2 pkt 4,  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 
z 2017r. poz. 2077)  Rada Gminy Sitkówka – Nowiny uchwala co następuje:

§ 1. Przekazuje się na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowinach, nakłady 
finansowe poniesione przez Gminę Sitkówka-Nowiny na wykonanie remontu sieci wodociągowej na terenie 
ogródków działkowych na dz. nr ewid. 533/15 w m. Nowiny.

§ 2. Wartość całkowita nakładów finansowych podlegających przekazaniu, zawartych w paragrafie 1, 
wynosi brutto 15 744,00 zł.

§ 3. Przekazanie nakładów nastąpi na podstawie niniejszej uchwały i dowodów PT (wraz z niezbędnymi 
załącznikami), w istniejącym stanie technicznym oraz w oparciu o  posiadaną przez Urząd Gminy 
dokumentację techniczno - prawną.

§ 4. Wykonanie niniejszej uchwały Rada Gminy powierza Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie

Zadanie polegało na wykonaniu remontu sieci wodociągowej na terenie ogródków działkowych przy ul.
Przemysłowej na dz. nr ewid. 533/15 w m. Nowiny obręb Zagrody i obejmowało montaż 8 szt. zasuw
kołnierzowych na istniejącej sieci wodociągowej zlokalizowanej w alei głównej w celu regulacji przepływu
wody w bocznych alejkach.

W/w zadanie realizowane było na podstawie umowy Nr INO.272.22.1.U.19 z dnia 26.03.2019r. zawartej
pomiędzy Gminą Sitkówka – Nowiny a Wykonawcą.

Poniesione nakłady finansowe w związku z realizacją w/w zadania, należy przekazać na rzecz Zakładu
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowinach. Przekazanie nakładów finansowych nastąpi na
podstawie niniejszej uchwały i dowodów PT z niezbędnymi załącznikami.
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