UCHWAŁA NR XIX/117/19
RADY MIEJSKIEJ W DUKLI
z dnia 27 listopada 2019 r.
w sprawie zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet roku 2019 z przeznaczeniem na opłaty roczne z tytułu
użytkowania gruntów pokrytych wodami potoku Dukiełka, stanowiących własność Skarbu Państwa, część
działki o nr ewid. 1816/2 o powierzchni całkowitej 0,0970 ha w obrębie Teodorówka, w związku z realizacją
przedsięwzięcia związanego z infrastrukturą transportową tj. przepust drogowy na potoku Dukiełka w km
2+900 w ciągu drogi nr 14513R wraz z ubezpieczeniem dna i skarp potoku na odcinku od km 2+880,6 do km
2+911
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „e" i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zmianami) oraz art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zmianami), Rada Miejska w Dukli uchwala, co następuje:
§ 1. Wyraża zgodę na zaciągnięcie zobowiązania ponad budżet 2019 roku z przeznaczeniem na opłaty roczne
z tytułu użytkowania gruntów pokrytych wodami potoku Dukiełka, stanowiących własność Skarbu Państwa część
działki o nr ewid. 1816/2 o powierzchni całkowitej 0,0970 ha, w obrębie Teodorówka
w związku
z realizacją przedsięwzięcia związanego z infrastrukturą transportową tj. przepust drogowy na potoku Dukiełka
w km 2+900 w ciągu drogi nr 14513R wraz z ubezpieczeniem dna i skarp potoku od km 2+880,6 do km 2+911.
§ 2. Za prawo użytkowania Gmina Dukla ponosić będzie opłaty roczne w okresie od 1 stycznia 2020 roku do
31 grudnia 2035 roku, w wysokości 384,00 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt cztery złote 00/100).
§ 3. Źródłem pokrycia zobowiązania będą dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Dukli.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Mariusz Folcik
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