Uchwała Nr III / 18 /06
Rady Miejskiej w Dębicy
z dnia 15 grudnia 2006r.
w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania finansowego
na realizację inwestycji pn.
„Budowa II etapu ul. Budzisz w Dębicy wraz z infrastrukturą techniczną”
Na podst. art. 18 ust.2 pkt 9 lit.e) oraz art.58 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r Nr 142 poz.1591 z póź. zm.) –

Rada Miejska postanawia co następuje :
§1.
1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Dębicy do zaciągnięcia zobowiązania w kwocie
2.540.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. ”Budowa II etapu ulicy Budzisz
w Dębicy wraz z infrastrukturą techniczną”,

polegającego na wykonaniu robót

budowlanych, w tym :
-

na poczet środków budżetu 2007r w kwocie 1.940.000 zł,

-

na poczet środków budżetu 2008r w kwocie

600.000 zł.

Zadanie zakończone zostanie do dnia 31 lipca 2007r.
2. Zobowiązanie określone w ust.1 pokryte zostanie z wpływów Gminy Miasta Dębica
z podatku dochodowego od osób fizycznych :
-

w roku 2007 w kwocie 1.940.000 zł,

-

w roku 2008 w kwocie

600.000 zł.

§2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
§3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Dębicy
Jan Borek

UZASADNIENIE
Całkowity

zakres

realizowanej

inwestycji obejmuje budowę ok. 1km

drogi wraz

z chodnikami, wodociągiem, kanalizacją deszczową i oświetleniem. W stosunku do
pierwotnie zaplanowanego, zakres inwestycji zwiększony został o budowę kanalizacji
burzowej w ul.Królewskiej.
W 2004 rozpoczęła się realizacja zadania – dokonano pierwszych wykupów terenu pod
inwestycje, opracowana została także dokumentacja techniczna.
Wartość zadania według umowy która zostanie podpisana z wykonawcą, określona została
na kwotę 2.538.274 zł. Umowa zostanie podpisana jeszcze w bieżącym roku, realizacja
zadania zakończy się do 31 lipca 2007r, a 600.000 zł za wykonane prace dokonane
zapłacone zostanie w 2008r.
Stąd projekt uchwały o upoważnieniu Burmistrza Miasta do zaciągnięcia zobowiązania na
lata 2007-2008 i deklaracja Rady Miejskiej do przeznaczenia takich środków w budżetach
lat następnych.

