
 

 

 

U C H W A Ł A    Nr  XXXIV/364 /2013 

z dnia  28 maja 2013r.         

Rady Miejskiej w D ębicy 

zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy  finansowej Gminy Miasta Dębica 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.  

Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 228 i art. 231 ust 1   ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych(Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.),     Rada Miejska w Dębicy uchwala co następuje: 

§ 1 

W uchwale Nr XXIX/326/12 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 20 grudnia  2012r. w sprawie  

wieloletniej prognozy  finansowej Gminy Miasta Dębica, zmienionej uchwałą  

Nr XXX/342/2013 z dnia 4 marca 2013r.,  wprowadza  się następujące  zmiany : 

1. Załącznik Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasta Dębica" otrzymuje 

brzmienie jak Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. Załącznik Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta 

Dębica" otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.  

3. Paragraf 4 otrzymuje brzmienie:  

      "Upoważnia się Burmistrza Miasta Dębica do zaciągania zobowiązań związanych  

      z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4  pkt 1 ustawy o finansach 

      publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,  do kwoty  6.617.189zł,  

      w  tym VAT w wysokości 145.000 zł, do odliczenia z  zadania pn.  "Termomodernizacja 

     budynku Domu Sportu i Rehabilitacji w Dębicy" 

4. Paragraf 5 pkt 2) otrzymuje brzmienie: 

      "2) zawieranych na czas okre ślony  w zakresie: 

 a) zimowego utrzymania ulic  do kwoty  600.000  zł, 

 b) usług związanych z opracowaniami  planistycznymi do  kwoty 100.000 zł, 

 c)usług pocztowych, telefonicznych, teleinformatycznych, wywozu nieczystości  

    i  konserwacji dźwigów, do łącznej kwoty 1.350.000 zł, 

 d) dostaw energii elektrycznej do kwoty 2.250.000 zł. 

       e) utrzymanie terenów zieleni miejskiej do kwoty 100.000 zł. 

 f) odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych do kwoty 4.060.000 zł." 



5. Paragraf 6 otrzymuje brzmienie: 

 "Upoważnia się Burmistrza Miasta Dębica do przekazania uprawnień kierownikom 

           jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Dębica do zaciągania zobowiązań: 

 1) związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w Załączniku Nr 2 

 2)z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest 

               niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające 

               płatności wykraczają poza rok budżetowy". 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dębica. 

 

§ 3 

  Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia.  

 

   Przewodniczący 
Rady Miejskiej w Dębicy 

 
 

Stanisław Leski 
 
 
 


