Uchwała Nr XLIX/414/06
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia 30 maja 2006 roku

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla

Województwa Lubuskiego
Na podstawie art. 10 ust 2 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o
samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. )
oraz art. 167 ust. 2 pkt 5 , art. 175 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach
publicznych ( Dz. U. Nr 249 poz. 2104 ze zm. )
uchwala się, co następuje:
§1
Udziela się pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Urzędu Marszałkowskiego w
Zielonej Górze w kwocie 200.000 zł ( słownie: dwieścietysięcyzłotych 00/100 ) na
sporządzenie dokumentacji formalno-prawnej niezbędnej do zawarcia aktów notarialnych w
związku z wykupem gruntów pod budowę obwodnicy dla miasta Drezdenko.
§2
Źródłem finansowania zobowiązania , o którym mowa w § 1 będą dochody własne budżetu.
§3
1. Podstawą przekazania środków finansowych
będzie umowa określająca
przeznaczenie i zasady rozliczenia środków.
2. Środki na powyższe zadanie zostały zaplanowane w budżecie gminy na 2006 rok.
3. Wzór umowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§4
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy .
§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Podjęcie uchwały niezbędne jest w związku z przekazaniem dotacji na
realizację zadania pn. „ Budowa obwodnicy dla miasta Drezdenko w roku 2006”.

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XLIX/414/06
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia 30 maja 2006 roku
Umowa
zawarta w Zielonej Górze
w dniu ....................... 2006 r. pomiędzy
1. Województwem Lubuskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa,
w imieniu którego działa:
Andrzej Bocheński- Marszałek Województwa Lubuskiego
przy kontrasygnacie Skarbnika Województwa Lubuskiego-Jana Suchowackiego
a
2. Gminą Drezdenko w imieniu której działa:
Roman Cholewiński – Burmistrz Miasta i Gminy Drezdenko
przy kontrasygnacie Barbary Halickiej - Skarbnika Gminy.
w sprawie określenia zasad realizacji i współfinansowania zadania pn. „sporządzenie
dokumentacji formalno – prawnej niezbędnej do zawarcia aktów notarialnych w
związku z wykupem gruntów pod obwodnicę dla miasta Drezdenko” stosownie do
art.
10
ust.
2
i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 175
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.
2104, z poźn. zm.)
§1
1. Przedmiotem umowy jest sporządzenie dokumentacji formalno – prawnej
niezbędnej do zawarcia aktów notarialnych w związku z wykupem gruntów pod
obwodnicę dla miasta Drezdenko wraz z określeniem sposobu przekazania
i rozliczenia udzielonej pomocy finansowej.
2. Termin realizacji przedmiotu umowy ustala się do dnia 15 grudnia 2006 r.
§2
W celu realizacji przedmiotu umowy określonej w § 1 strony zgodnie ustalają
następujący podział obowiązków:
1. Zarząd Województwa Lubuskiego upoważnia Zarząd Dróg Wojewódzkich do:
a) zlecenia dokumentacji formalno – prawnej niezbędnej do zawarcia aktów
notarialnych w związku z wykupem gruntów pod obwodnicę dla miasta
Drezdenko, a także do odbioru wykonanej dokumentacji,

b) pokrycia kosztów wykonanej dokumentacji,
c) rozliczenia wykonania zadania objętego dotowaniem, przedkładając
uwierzytelnione dokumenty związane z realizacją zadania (protokoły
zdawczo – odbiorcze, faktury), w terminie do dnia 31 grudnia 2006 r.
2. Gmina Drezdenko zobowiązuje się do:
a) udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubuskiemu w formie dotacji
celowej na sfinansowanie kosztów sporządzenia dokumentacji w
wysokości 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych), o której mowa
w § 1 ust 1,
b) przekazania środków finansowych o których mowa w § 2 pkt 2 lit. a na
rachunek Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze BZ WBK I O/Zielona
Góra nr 29 1090 1535 0000 0000 5305 8119 w ciągu 30 dni od daty
podpisania niniejszej umowy.
§3
1. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze zobowiązany jest do rozliczenia
wykonania zadania objętego pomocą finansową, przedkładając uwierzytelnione
dokumenty związane z realizacją zadania (kopie protokołu zdawczo odbiorczego, faktury).
2. Środki pomocy finansowej wykorzystane na inny cel, bądź wykorzystane
w niepełnej wysokości podlegają zwrotowi do budżetu Gminy Drezdenko
najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozliczenia zadania.
3. Zwrot środków w sytuacji określonej w ust. 2 następuje wraz z odsetkami
liczonymi jak dla zaległości podatkowych.
§4
Środki pieniężne przeznaczone na realizację zadania, o których mowa w § 2 objęte
niniejszą Umową będą wydatkowane przez Województwo Lubuskie zgodnie z
ustawą
z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, z późn.
zm).
§5
1. Wszelkie zmiany umowy wymagają pisemnej zgody stron pod rygorem
nieważności.
2. W sprawach nie unormowanych w umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
3. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze stron.
WOJEWÓDZTWO
LUBUSKIE

GMINA DREZDENKO
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