Uchwała Nr LXII/714/10
Rady Miejskiej w Dębicy
z dnia 28 października 2010r.
w sprawie pomocy dla Powiatu Dębickiego w 2010r
Na podstawie art.10 ust.2 i art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2001r Nr 142 poz.1591 z późn. zm.), art. 220 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o
finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.1240 z późn. zm.) oraz Porozumień zawartych w dniu
12.01.2009r i 17.02.2009r pomiędzy Powiatem Dębickim a Gminą Miasta Dębica,

Rada Miejska w Dębicy uchwala, co następuje:
§1
1. Udziela się w 2010r. pomocy rzeczowej dla Powiatu Dębickiego.
2. Przyznana pomoc rzeczowa dotyczy przekazania nakładów inwestycyjnych
w wysokości 2.269.926,98 zł poniesionych w związku z realizacją zadania pn.
„Rozbudowa układu komunikacyjnego – ul. Rzeszowska w Dębicy na odcinku od ul.
Tysiąclecia do ul. Sandomierskiej”. Nakłady obejmują budowę ronda na
skrzyŜowaniu ulicy Rzeszowskiej z ulicą Drogowców.
3. Przekazuje się na stan ewidencyjny Starostwa Powiatowego składnik majątkowy
powstały w wyniku rozliczenia zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa ulicy
Świętosława na odcinku od ulicy Wiśniowej do nr 154” w postaci chodnika o
wartości brutto 508.156,53 zł
§2
Szczegóły dotyczące przyznanej pomocy rzeczowej określonej w § 1 pkt 2 oraz pkt 3
stanowią odpowiednio załącznik nr 1 i załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dębicy.
§4
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Dębicy
Jan Borek

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LXII/714/10
Rady Miejskiej w Dębicy
z dnia 28 października 2010r.

Nakłady poniesione w związku z realizacją inwestycji pn. „Rozbudowa układu
komunikacyjnego – ul. Rzeszowska w Dębicy na odcinku od ul. Tysiąclecia do ul.
Sandomierskiej”.

Lp.
Wyszczególnienie
1
Dokumentacja projektowo – kosztorysowa na
przebudowę ulicy Rzeszowskiej wraz z rondami
2
Koszty odszkodowań za grunty
3
Budowa skrzyŜowania ul. Rzeszowskiej z ul.
Drogowców – roboty drogowe wraz z przebudową
infrastruktury technicznej
4
Przebudowa kanalizacji kablowej OT6, OT8 i OT12 z
rur tworzyw sztucznych o łącznej długości 87 mb oraz
zabezpieczenie sieci teletechnicznej naleŜącej do
„Multimedia” Polska Południe S.A.
Razem:

Koszty ogółem
461.035,85
133.428,00
1.612.552,13

62.911,00

2.269.926,98

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LXII/714/10
Rady Miejskiej w Dębicy
z dnia 28 października 2010r.

Zakres finansowo – rzeczowy zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa ulicy Świętosława na
odcinku od ulicy Wiśniowej do nr 154”

Zakres finansowy
Lp.

1

Wyszczególnienie

Budowa chodnika

Koszty
Dokumentacji
dotyczące
przebudowy
odcinka ul.
Świętosława
55.510,00

Razem:

55.510,00

Koszty
pośrednie

Koszty ogółem:

452.646,53

508.156,53

452.646,53

508.156,53

Zakres rzeczowy
Wykonano budowę chodnika o szerokości 2,0m, po prawej stronie ulicy Świętosława na
długości 741,47 mb od ul. Wiśniowej, w tym:
- nawierzchnia chodnika z kostki brukowej, betonowej typu BEHATON gr. 6 cm- 1200,86m²;
- nawierzchnia wjazdów z kostki brukowej, betonowej typu BEHATON gr. 8 cm- 340,40 m².

