
           

Uchwała Nr XXXII/362/2013 

Rady Miejskiej w D ębicy 

z dnia  17 kwietnia 2013r 

 
w sprawie upowa żnienia do zaci ągnięcia zobowi ązania finansowego wynikaj ącego                      

z realizacji zadania pod nazw ą: „Kreowanie innowacyjnego rozwoju mi ędzyregionalnego 

obszaru funkcjonalnego poprzez stworzenie warunków wzrostu mobilno ści                             

i efektywnego wykorzystania zasobów odpowiadaj ące wyzwaniom strategii Europa 

2020”  

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 10 oraz art.58 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 

(Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) - Rada Miejska postanawia co następuje: 
 
 

§1 
Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągnięcia zobowiązania w kwocie 607.388 zł na 

poczet środków  budżetu  2014r,  w tym  :  

 - w kwocie 600.000 zł  na opracowanie „Studium komunikacyjnego dla obszaru      
                                                                                                                       funkcjonalnego”, 

 - w kwocie 7.388 zł  na  pozostałe zadania, w których uczestniczy Gmina Miasta Dębica,      

pod warunkiem uzyskania dofinansowania w ramach Programu Regionalnego Mechanizmu 

Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014. 

 
 

§2 
Zobowiązanie określone w  §1 pokryte zostanie z : 

1. w zakresie opracowania „Studium komunikacyjnego dla obszaru funkcjonalnego” : 

 - w kwocie 510.000 zł  ze środków  Mechanizmu  Finansowego  EOG  i  Norweskiego  
                                Mechanizmu Finansowego 2009-2014,  

 - w kwocie  17.469 zł z wpływów Gminy Miasta Dębica z dochodów od osób prawnych, od 
           osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej w 2014r,

 - w kwocie 22.734 zł ze środków uzyskanych od Gminy Miasta Mielec, 

 - w kwocie 42.012 zł ze środków uzyskanych od Gminy Miasta Tarnów, 

 - w kwocie   7.785 zł ze środków uzyskanych od Gminy Dąbrowa Tarnowska, 

2. w zakresie pozostałych zadań w których uczestniczy Miasto Dębica : 

  - w kwocie   7.388 zł z wpływów Gminy Miasta Dębica z dochodów od osób prawnych, od   
           osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej w 2014r.  

 
§3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 

§4 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący 
Rady Miejskiej w Dębicy 

 
Stanisław Leski 

 
 


