Uchwała Nr XXI/113/04
Rady Gminy we Frysztaku
z dnia 28. czerwca 2004 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Powiatu Strzyżowskiego
Na podstawie art. 10 ust. 2 art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz.U.z 2001 r Nr 142 poz 1591 ze zmianami ), oraz art. 117 a ustawy z dnia 26 listopada
1998 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 ze zmianami)

Rada Gminy Frysztak
uchwala co następuje:
§1
Gmina Frysztak udziela pomocy finansowej

w kwocie 50.000,00 zł (słownie:

pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) dla Samorządu Powiatu Strzyżowskiego celem
partycypacji w kosztach poszerzenia drogi powiatowej Nr 515 Frysztak-Klecie na
odcinku ul. ks. W. Blajera we Frysztaku. Projekt porozumienia stanowi załącznik do
uchwały
§2
1.Wykonanie uchwały przez podpisanie porozumienia powierza się Wójtowi Gminy
Frysztak.
2.Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji ds. Rozwoju Gospodarczego i
Budżetu Rady Gminy.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do uchwały Nr XXI/113/2004
Rady Gminy Frysztak
z dnia 28 czerwca 2004 r.

POROZUMIENIE
zawarte w dniu
2004 r. w Strzyżowie w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację
zadania pn. Poszerzenia drogi powiatowej Nr 515 Frysztak-Klecie na odcinku ul. ks. W. Blajera
we Frysztaku pomiędzy:
Gminą Frysztak reprezentowaną przez :
l)Wójta Gminy Frysztak - mgr inż. Jana Ziarnika
2) Skarbnika Gminy - mgr Grzegorza Banasia
zwaną dalej Gminą oraz
Powiatem Strzyżowskim reprezentowanym przez:
1)
2)
^
zwanym dalej Powiatem.,
Działając na podstawie:
1. Art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, (Dz. U. z 2001 r Nr 142 poz.
1591 z późniejszymi zmianami),
2. Art. 19 ust. 2 pkt 2, art. 20 pkt 3 i art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1995 r. o drogach
publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z późniejszymi zmianami),
3. Uchwały Rady Gminy Frysztak nr
z dnia
roku w sprawie udzielenia pomocy
finansowej dla Samorządu Powiatu Strzyżowskiego w zakresie dofinansowania zadania pn.
Poszerzenie drogi powiatowej nr 515 Frysztak-Klecie na odcinku ul. ks. W. Blajera we Frysztaku,
4. Uchwały Rady Powiatu nr
z dnia
roku w sprawie zmiany w budżecie powiatu
strzyżowskiego na 2004 r.
Strony ustalają co następuje:
§1
1. Na podstawie niniejszego porozumienia Gmina udziela Powiatowi pomocy finansowej na realizację
zadania pn. Poszerzenie drogi powiatowej nr 515 Frysztak - Klecie na odcinku ul. ks. W. Blajera we
Frysztaku w wysokości 50 % wartości zadania po przetargu nie więcej jednak niż 50.000,00 zł
(słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych),
2. Kwota o której mowa w ust. 1 zostanie przekazana do Starostwa Powiatowego
w terminie 7 dni od powiadomienia przez
Powiatowy Zarząd Dróg o wyniku przetargu na wykonanie zadania opisanego w ust. 1,
3. Powiat nie może przeznaczyć kwoty o której mowa w ust. 1 na realizację innych celów niż objęte
niniejszym porozumieniem.
§2
1. Powiat oświadcza, że całkowity koszt realizacji zadania zostanie ustalony w drodze przetargu
zorganizowanego przez Powiatowy Zarząd Dróg w Strzyżowie oraz, że zabezpieczy pozostałą
kwotę finansową potrzebną do zrealizowania zadania.
2. Powiatowy Zarząd Dróg w Strzyżowie zobowiązuje się do terminowej i zgodnej z zakresem
rzeczowym realizacji zadania objętego pomocą finansową.
§3
1. W terminie do 30 dni od zakończenia realizacji zadania Powiat 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 do 21 grudnia 2004 r.

Wszelkie zmiany w porozumieniu podlegają dla swej ważności formy pisemnej.
Porozumienie zostało sporządzone w 4 egzemplarzach po 2 egz. dla każdej ze stron.

Gmina Frysztak

Powiat Strzyżowski

