Uchwała nr LIII/440/06
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia 28 września 2006 roku
w sprawie :

udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Starostwa
Powiatowego w Strzelcach Kraj.

Na podstawie art. 167 ust.2 pkt 5 oraz 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 Starostwa Powiatowego w
Strzelcach Kraj w kwocie 20.000 zł (słownie : dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) na
opracowanie Studium ”Drawieńsko-Notecki Obszar Turystyczny”.
§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 2006rok.
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.,, opracowanie Studium Drawieńsko-Notecki Obszar Turystyczny”.
Obszar opracowania obejmuje obszar ośmiu gmin w granicach administracyjnych.
Gminy objęte opracowaniem położone są w powiecie strzelecko-drezdeneckim i powiecie
czarnkowsko-trzcianeckim. Pięć gmin a mianowicie Drezdenko, Dobiegniew, Stare Kurowo,
Strzelce Krajeńskie, Zwierzyń położone są na obszarze powiatu strzelecko- drezdeneckiego, a
pozostałe trzy gminy Drawsko, Krzyż Wlkp. i Wieleń to gminy powiatu czarnkowskotrzcianeckiego. Wyżej cytowane opracowanie ma na celu określenie programu
zagospodarowania rekreacyjnego na obszarze gmin objętych opracowaniem, programu, który
pomoże zaktywizować sferę społeczną, gospodarczą i przestrzenną w kierunku
intensywniejszego rozwoju funkcji turystyczno-wypoczynkowej.
Opracowanie będzie stanowić :
• merytoryczną bazę dla samorządów lokalnych w staraniach o środki finansowe UE,
przeznaczone na inwestycje turystyczne,
• kompendium wiedzy dotyczące zagospodarowania turystycznego dla potrzeb
kolejnych edycji planów zagospodarowania przestrzennego województw lubuskiego
oraz wielkopolskiego,
• wytyczne o charakterze strategicznym dla gminnych opracowań planistycznych i
strategii rozwoju.

Załącznik nr 1
do uchwały nr LIII/440/06
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia 28 września 2006 roku

Umowa
zawarta w Drezdenku w dniu 03 października 2006r pomiędzy :
Gminą Drezdenko w imieniu którego działa :
Burmistrz Miasta i Gminy Drezdenko dr Roman Cholewiński
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Barbary Halickiej
a
Starostwem Powiatowym reprezentowanym przez:
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
przy kontrasygnacie .........................................................................................
w sprawie określenia zasad realizacji oraz współfinansowania zadania pn. ,, sporządzenie
Studium Drawieńsko - Notecki Obszar Turystyczny ’’ 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 2001r
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 późn. zm.)
§1
1. Przedmiotem umowy jest określenie zasad realizacji i współfinansowania
opracowania Studium Drawieńsko-Notecki Obszar Turystyczny.
2. Termin realizacji przedmiotu umowy ustala się do dnia 15 grudnia 2006r.
§2
W celu realizacji przedmiotu umowy określonej w §1 strony zgodnie ustalają następujący
podział obowiązków :
1 Starostwo Powiatowe w Strzelcach Kraj zobowiązane jest do:
a) opracowania studium pt.,,Drawieńsko-Notecka Kraina Turystyczna’’ (kierunki
zagospodarowania przestrzennego, uwarunkowania stanu istniejącego)
b) przekazania kompletu części tekstowej opracowania , płytę CD, zawierającą całość
opracowania
c) przekazania na potrzeby gminy kompletu plansz w skali 1:50 000 (druk lub płyta CD)
obejmujących : istniejące zainwestowanie turystyczne, uwarunkowania kulturowe,
uwarunkowania przyrodnicze, projektowane zainwestowanie turystyczne
2 Gmina Drezdenko zobowiązuje się do:
a) udzielenia pomocy finansowej Starostwu Powiatowemu w Strzelcach Kraj w formie
dotacji celowej na sfinansowanie kosztów opracowania zadania w wysokości 20.000
zł (słownie : dwadzieścia tysięcy złotych), o którym mowa w §1

b) przekazanie środków finansowych o których mowa w §2 pkt2 lit.a na rachunek
Starostwa Powiatowego w .............................................................................. w ciągu
30 dni od daty podpisania niniejszej umowy.

§3
1. Starostwo Powiatowe w Strzelcach Kraj zobowiązane jest do rozliczenia
wykonania zadania objętego pomocą finansową, przedkładając
uwierzytelnione dokumenty związane z realizacją zadania (kopie protokołu
zdawczo – odbiorczego, faktury) w terminie 30 dni od daty odbioru prac
dokumentacyjnych określonych w §1.
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 którym mowa w § 2 objęte niniejszą
umową będą wydatkowane przez Starostwo Powiatowe zgodnie z ustawą z dnia 30 czerwca
2005r 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.

STAROSTWO POWIATOWE

GMINA DREZDENKO
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