
UCHWAŁA NR XLV/531/14
RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY

z dnia 5 września 2014 r.

w  sprawie  udzielenia  pomocy  finansowej  Powiatowi  Dębickiemu.

Na podstawie art.10 ust.2 i art 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie  gminnym (tekst jednolity 
Dz.U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska w Dębicy 
uchwala co następuje:

§ 1. 1. Gmina Miasta Dębica udzieli Powiatowi Dębickiemu pomocy finansowej przeznaczonej na realizację 
zadania pn „Przebudowa drogi powiatowej nr 1180R Dębica - Zdziarzec, ul. Kościuszki w Dębicy - w km. 0+334 - 
1+329,5”

2. Pomoc finansowa o której mowa w ust 1 udzielona zostanie w 2015r. w wysokości 600.000 zł (25% wartości 
zadania) w formie dotacji celowej.

§ 2. 1. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczania środków 
zostaną określone w umowie zawartym pomiędzy Gminą Miasta Dębica i Powiatem Dębickim.

2. Do zawarcia umowy upoważnia się Burmistrza Miasta.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dębica.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Dębicy

Stanisław Leski
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UZASADNIENIE

do projektu uchwały Rady Miejskiej w Dębicy w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie
pomocy finansowej Powiatowi Dębickiemu przeznaczonej na realizację zadania pn:
„Przebudowa drogi powiatowej nr 1180R Dębica - Zdziarzec, ul. Kościuszki w Dębicy - km.
0+334 + 1+329,5”.

W dniu 25 sierpnia 2014 roku Powiat Dębicki wystąpił do Burmistrza Miasta Dębicy z prośbą o
współną realizację przedmiotowego zadania, w związku z planowanym złożeniem przez Powiat
Dębicki wniosku do Urzędu Wojewódzkiego o dofinansowanie jego realizacji w wysokości 50%
wartości zadania.
Zadanie obejmuje wykonanie nowej nawierzchni ulicy Kościuszki od ul. Rzeszowiej do Jana Pawła
II, modernizację sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu z ulicami Słoneczną i Głowackiego oraz
budowę chodnika w rejonie Ratusza.
Planowana wartość zadania 2.400.000 zł, wartość pomocy finansowej Gminy Miasta Dębica to 25%
wartości zadania tj. 600.000 zł. Ostateczna wartość dofinansowania uzależniona jest od wysokości
oferty uzyskanej w wyniku przetargu, jednak nie przekroczy wartości 600.000 zł.
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