U c h w a ł a Nr
VIII/53/2003
RADY GMINY FRYSZTAK
z dnia 30 kwietnia 2003 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa
Podkarpackiego na realizację zadania publicznego .
Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz 1591 z późn. zmianami)
Rada Gminy Frysztak u c h w a l a

co następuje :

§1
Udzielić pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na
realizację zadania pn. : „Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 988
Babica-Warzyce"
w miejscowości Pułanki w wysokości 75.000,00 zl (słownie :
siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych).

§2
Upoważnić Wójta Gminy do zawarcia z Zarządem Województwa Podkarpackiego
porozumienia wg wzoru stanowiącego załącznik do Uchwały .
§3
Wykonanie Uchwały powierzyć Wójtowi Gminy .
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

POROZUMIENIE

WZÓR

zawarte w dniu
..
2003 r w Rzeszowie w sprawie udzielenia pomocy
finansowej na realizację zadania pn. - / budowa lub remont- chodnika, zatoki /
wm
, w ciągu drogi wojewódzkiej nr_._~~~^.
pomiędzy:
1. Gminą

reprezentowaną przez Wójta (Burmistrza, Prezydenta Miasta)

zwana dalej Gminą,
oraz
2. Województwem Podkarpackim, reprezentowanym przez :
a.
- Marszałka Województwa Podkarpackiego
b
- Wicemarszałka Województwa Podkarpackiego
zwanym, dalej Województwem,
przy udziale Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie,
reprezentowanym przez Dyrektora Bogdana Tamawskiego, zwanego dalej PZDW,
pełniącego funkcję zarządcy dróg wojewódzkich.
Działa jac na podstawie ;
1. Art 10 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 i. o samorządzie gminnyn, (Dz.U. z 2001 r Nr
142, poz 1591 z późn. zm),
2.Artl9 ust.2 pkt 2 ,art20 pkt.3 i art.21 ustl ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (Dz. U. z 2000 r nr 71 poz. 838 z pózn. zm.)
3. Uchwały Rady Gminy nr
z dnia
-.
r., w sprawie
udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Poćlarpackiego w
zakresie dofinansowania zadania pn. (budowa lub remont - chodnika, zatoki ), w
miejscowości
w ciągu drogi wojewódzkiej nr
,.
4. Uchwały Nr
Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia
w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkirpackiego na 2003 r.
Strony ustalają co następuje ;
§1.
1. Na podstawie niniejszego porozumienia Gmina udziela Województwu pomocy
finansowej na realizację zadania
wm
w
wysokości
zł.{ słownie
},
co zostało określone w „Ustaleniach", zawartych pomiędzy Gminą a PZDW,
stanowiących załącznik do niniejszego porozumienia.
2. Kwota o której j est mowa w ust 1. zostanie przekazana na konro Urzędu
Marszałkowskiego w Rzeszowie nr 20301837-1368-37002-1100/0 BGŻ S.A.
Oddział Rzeszów - w terminie 7 dni od powiadomienia przez PZDW o wyniku
przetargu, na wykonanie zadania opisanego w ust 1.
3. Województwo nie może przeznaczyć kwoty o której mowa w ust 1 na realizacj ę
innych celów niż objęte niniejszym porozumieniem.

52
1. Województwo oświadcza, że całkowity koszt realizacji zadania zostanie ustalony
w drodze przetargu zorganizowanego przez PZDW, który zabezpieczy też
pozostałą kwotę finansową potrzebną na zrealizowanie zadania.
2. Województwo zobowiązuje się do zwiększenia planu finansowego PZDW o kwotę
równą wymienioną w §1 ust 1.
3. PZDW zobowiązuje się do terminowej i zgodnej z zakresem rzeczowym realizacji
zadania objętego pomocą finansową.

§3
1. W terminie do 30 dni od zakończenia realizaq"i zadania Województwo przedstawi
Gminie rozliczenie przyznanych i wykorzystanych środków finansowych.
2. Środki finansowe nie rozliczone, nie wykorzystane lub wykorzystane na inny cel niż
określony w niniejszym porozumieniu podlegają zwrotowi do budżetu Gminy w
terminie uo 21 gruuiua 2UCJ r.

§4

Wszelkie zmiany porozumienia wymagają dla swej ważności formy pisemnej.
§5
Porozumienie zostało sporządzone w 3-ch egzemplarzach po 1 egz. dla każdej ze stron.

Gmina

Województwo Podkarpackie

PZDW

