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Załącznik nr 3   
do Uchwały Nr XXXIX/583/09 

Rady Miejskiej w Dębicy  
z dnia 28 grudnia 2009 r. 

 
 
 

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY MIASTA W DĘBICY 
o sposobie realizacji i zasadach finansowania,  

zapisanych w projekcie planu Nr 2/2006 Miasta Dębica – Mościckiego, 
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, naleŜących do zadań własnych gminy 

 
 

I. Sposób realizacji, zapisanych w planie, inwestyc ji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które nale Ŝą do zadań własnych gminy. 
1. Do realizacji w latach 2011 - 2018, przewidziano:  

a. Budowę drogi 1.KDl wraz z chodnikiem i oświetleniem ulicznym w latach 2011-2014; 
b. Budowę drogi 1.KDd wraz z chodnikiem i oświetleniem ulicznym w latach 2013-2017; 
c. Budowę sieci i urządzeń wodociągowych wzdłuŜ projektowanych dróg 1.KDl i 1.KDd w latach 

2011 – 2017 r.; 
d. Budowę drogi 1.KDz wraz z chodnikami, ścieŜką rowerową i oświetleniem ulicznym w latach 

2015-2018; 
2. W/w zadania realizowane będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa materialnego  

i finansowego w tym zakresie. 
3. Realizacja w okresie 2011 – 2018 i latach następnych, innych inwestycji z zakresu infrastruk-

tury technicznej, naleŜących do zadań własnych gminy i przewidzianych w planie, nie wymaga 
zmiany niniejszego rozstrzygnięcia.  

4. Wydatki na ww. zadania będą wymagały zabezpieczenia środków finansowych w budŜecie 
miasta pochodzących z dochodów własnych gminy i innych źródeł. 

5. Ww. zadania realizowane będą siłami własnymi miasta z dopuszczeniem realizacji siłami ze-
wnętrznymi. Wyłonienie wykonawcy powinno odbywać się w trybie i na zasadach określonych 
w ustawie – Prawo zamówień publicznych.  

 
II. Zasady finansowania zapisanych w planie, inwest ycji z zakresu infrastruktury technicznej, 

które nale Ŝą do zadań własnych gminy, zgodnie z przepisami o finansach p ublicznych. 
1. PowyŜsze zadania finansowane będą ze środków krajowych i unijnych. Środki krajowe czę-

ściowo pochodzić będą ze środków własnych gminy i budŜetu państwa, funduszy i dotacji ce-
lowych, poŜyczek i kredytów, środków instytucji pozabudŜetowych. Środki unijne pochodzić 
będą z funduszy strukturalnych.  

2. Dopuszcza się udział innych niŜ gmina inwestorów w finansowaniu inwestycji z zakresu infra-
struktury technicznej, które naleŜą do zadań własnych gminy. 

 
III. Sposób  realizacji  i zasady finansowania  w/w inwestycji winny być uwzględnione w Wieloletnim 

planie finansowym i Wieloletnim programie inwestycyjnym. 
 
IV. Zmiany  ustalonych w pkt I i II, sposobów i terminów realizacji oraz zasad finansowania zapisa-

nych w planie NR 2/2006 Miasta Dębica – Mościckiego, inwestycji z zakresu infrastruktury tech-
nicznej, które naleŜą do zadań własnych gminy, dokonane zgodnie z przepisami o finansach pu-
blicznych, nie wymagają zmiany niniejszego rozstrzygnięcia. 

 
 
 
 
                                                                                                                                    Przewodniczący  
                                                                                                                             Rady Miejskiej w Dębicy 
                                                                                                                               
                                                                                                                                        Jan Borek 


