
                                     
Uchwała Nr  IX/ 58/2007 

Rada Gminy w Polskiej Cerekwi 
z dnia  23 lipca 2007 r. 

 
w sprawie realizacji modernizacji oświetlenia dróg i ulic w gminie Polska Cerekiew 
 
 Na podstawie art. 18 ust.1, 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 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, 
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717 i 
Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116 poz. 1203, Nr 167,poz.1759; z 2005 
r.  Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 
oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327)  
 
Rada Gminy w Polskiej Cerekwi po zapoznaniu się z informacją Wójta o stanie technicznym 
oświetlenia dróg i ulic oraz wielkości kwot wydatkowanych z budŜetu Gminy na utrzymanie 
stwierdza, Ŝe aktualny stan techniczny nie zapewnia mieszkańcom Gminy Polska Cerekiew 
właściwego oświetlenia, bezpieczeństwa w porze nocnej, a przestarzałe i nieekonomiczne 
urządzenia oświetleniowe powaŜnie obciąŜają budŜet. Biorąc powyŜsze pod uwagę Rada 
Gminy w Polskiej Cerekwi uchwala , co następuje: 
 

§1. 
Przyjmuje się do realizacji modernizację oświetlenia ulic i dróg w gminie Polska Cerekiew 
polegającą na :  
 

1. zastosowaniu nowoczesnych energooszczędnych opraw i źródeł światła, 
2. zainstalowaniu opraw świetlnych i źródeł światła na istniejących słupach z 

wyodrębnionym obwodem oświetleniowym , 
3. dobudowie – posadowieniu nowych podpór dla zamontowania nowych opraw z 

doprowadzeniem obwodu oświetleniowego. 
 

§2. 
 Modernizacja zostanie sfinansowana ze środków własnych uzyskanych z oszczędności w 
zuŜyciu energii elektrycznej i konserwacji oświetlenia ulicznego. 

 
§3. 

Postanawia się: 
Dokonać wyboru Wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych, 
który: 

a. – wykona i sfinansuję inwestycję ze środków własnych 
b. – ustali harmonogram spłat za wykonaną inwestycję w miesięcznych ratach, z 

zachowaniem warunku bilansowania spłat w roku budŜetowym ze środkami 
przeznaczonymi na  oświetlenie ulic i dróg w budŜecie gminy. 

 
§4. 

 Do czasu całkowitej spłaty, wykonanej i sfinansowanej przez wykonawcę, modernizacji 
systemu oświetlenia ulic i dróg, planować naleŜy w budŜecie gminy Polska Cerekiew środki 
finansowe na poziomie roku, w którym została wykonana modernizacja, z corocznym 
uwzględnieniem zmian na te cele. 
 



§5. 
 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Polska Cerekiew.  
 

§6. 
 Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo 
przyjęty  w gminie Polska Cerekiew.  
 
 

Przewodniczący  
Rady Gminy 

Jerzy Kołeczko 


