
Uchwała Nr X/47/2007
Rady Gminy Cisek 

z dnia 03 września 2007 r. 

w sprawie modernizacji oświetlenia ulic w Gminie Cisek
     
       Na podstawie art.18 ust.2 pkt.6., w związku z art.7 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  
o samorządzie gminnym(Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591,z 2002r.Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558 
Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr80 poz. 717, Nr 162 poz.1568, 
z 2004r. Nr 116 poz.1203, z 2005r. Nr 214 poz.1806, Nr 172 poz. 1441, z 2006r. Nr 17 poz. 128,
Nr 181 poz.1337, oraz z 2007r. Nr 48 poz.327), Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1
1. Akceptuje złożoną przez Wójta Gminy informację o istniejącym stanie oświetlenia ulic, oraz 

wielkościach  kwot  wydatkowanych  z  budżetu  gminy  na  utrzymanie  systemu  ich 
oświetlenia. 

2. Stwierdza  się,  że  istniejący  stan  nie  zapewnia  mieszkańcom  właściwego  oświetlenia  
i  bezpieczeństwa  w  porze  nocnej.Przestarzałe  i  nieekonomiczne  oprawy  oświetleniowe 
poważnie obciążają budżet gminy. Biorąc powyższe pod uwagę, przyjmuje się do realizacji 
modernizację oświetlenia ulic w Gminie Cisek  w celu poprawy jego stanu technicznego  
i  unowocześnienia  systemu  oświetlenia,  a  także  obniżenia  zużycia  energii  elektrycznej  
i kosztów eksploatacji.

§ 2
Modernizacja  będzie  finansowana  z  uzyskanych  oszczędności  za  zużytą  energię  elektryczną  
i  obniżenia  kosztów  konserwacji  systemu  po  wykonaniu  modernizacji,  oraz  ewentualnych 
dodatkowych środków pozyskanych w trakcie spłaty .

§ 3
Dokonać  wyboru  Wykonawcy-Inwestora  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  Ustawy 
PrawoZamówień Publicznych, który :

1. wykona i sfinansuje inwestycję ze środków własnych,
2. ustali harmonogarm spłat za wykonaną inwestycję w miesięcznych ratach z zachowaniem 

warunku  bilansowania  spłat  w  roku  budżetowym  ze  środkami  przeznaczonymi  na 
utrzymanie oświetlenia ulic w budżecie Gminy , 

3. przyjmie  na  siebie  w  całości  wszelkie  zobowiązania  wynikające  z  umowy kredytowej  
w razie zaciągniecia kredytu na wykonanie  inwestycji.

§ 4
Do  czasu  całkowitej  spłaty  wykonanej  modernizacji,  planować  w  budżecie  Gminy  środki 
finansowe na poziomie roku realizacji modernizacji, z rocznym uwzględnieniem zmian cen energii 
elektrycznej .

§ 5
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Rady Gminy Cisek

/-/ mgr Rozwita Szafarczyk


