UCHWAŁA Nr XXXIII/509/09
Rady Miejskiej w Dębicy
z dnia 24 września 2009 r.
w sprawie wyraŜenia zgody na zmianę treści Uchwały Nr XXV/399/08 Rady Miejskiej
w Dębicy z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie wyraŜenia zgody na zawarcie
Porozumienia pomiędzy Powiatem Dębickim, a Gminą Miasta Dębica w sprawie
wspólnej realizacji zadań

Na podstawie art.8 ust. 2 a i art. 18 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami)
Rada Miejska w Dębicy uchwala, co następuje:
§1
WyraŜa zgodę na wprowadzenie zmian w treści załącznika do Uchwały Rady Miejskiej
w Dębicy Nr XXV/399/08 z dnia 19 grudnia 2008 r. w brzmieniu jak załącznik do niniejszej
Uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dębica.
§3
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Dębicy
Jan Borek

Załącznik do Uchwały
Nr XXXIII/509/09
z dnia 24 września 2009 r.

Aneks
do zawartego w dniu 17.02.2009 r. Porozumienia
Spisany w dniu…………….. pomiędzy Powiatem Dębickim reprezentowanym przez:
1. ………………… Władysława Bielawę – Starostę Powiatu Dębickiego
2. ………………… Czesława Kubka – V-ce Starostę Powiatu Dębickiego
zwanym w dalszej części porozumienia Powiatem,
a
Gminą Miasta Dębica reprezentowaną przez:
……………………….. Pawła Wolickiego - Burmistrza Miasta Dębica
zwaną w dalszej części Zarządcą Drogi,
w sprawie zmiany zapisów w porozumieniu przejęcia i współfinansowania zadania
inwestycyjnego pod nazwą:

„Rozbudowa układu komunikacyjnego - ulica Rzeszowska

w Dębicy na odcinku od ul. Tysiąclecia do ul. Sandomierskiej”.

,

1. Aneks zawarty zostaje na podstawie:
1) Uchwały Rady Powiatu Nr ………….z dnia ……. 2009 r.
2) Uchwały Rady Miejskiej Nr ……….. z dnia …… 2009 r.
2. Zmienia się w Porozumieniu:
a) pkt 2 d), który otrzymuje brzmienie:
„budowa ronda na skrzyŜowaniu ulicy Rzeszowskiej z ulicą Drogowców zgodnie z
dokumentacją”,
b) pkt 3, który otrzymuje brzmienie:
„Finansowanie realizacji zadań w 2009 roku będzie się odbywać:
- z budŜetu Gminy Miasta Dębica 1.700.000,00 zł
- z budŜetu Powiatu Dębickiego 150.000,00 zł ”
3. Pozostałe zapisy Porozumienia pozostają bez zmian.
4. Aneks podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.
5. Aneks sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po 2 egzemplarze dla
kaŜdej ze stron.
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