Uchwała nr XXXIII/208/2009
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 28 kwietnia 2009 roku

w sprawie ustanowienia zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy w ramach
Priorytetu I Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu
konkurencyjności regionów ZPORR 2004-2006

Na podstawie art.12 pkt 9 ustawy o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. nr 142 z 2001 roku
poz. 1592 ze zm.) Rada Powiatu Sztumskiego uchwala, co następuje:

§1
W celu ustanowienia zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy przedmiotem, której jest
dofinansowanie projektu o numerze ewidencyjnym Z/2.22/I/1.3.2/217/04 pn. „Utworzenie
Centrum Powiadamiania Ratunkowego przy KP Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie”,
upoważnia się Zarząd Powiatu Sztumskiego do zaciągnięcia zobowiązania wekslowego w
formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową na kwotę nie mniejszą niż 517 005,91
złotych (słownie: pięćset siedemnaście tysięcy pięć złotych 91/100) wraz z odsetkami jak dla
zaległości podatkowych naliczanych od dnia otrzymania dofinansowania.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sztumskiego.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 12 pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie
powiatowym (tj.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) do wyłącznej właściwości
Rady Powiatu należy określenie wysokości sumy, do której Zarząd może samodzielnie
zaciągnąć zobowiązania.
Zaciągnięcie zobowiązania wekslowego w postaci zabezpieczenia w formie weksla in
blanco wraz z deklaracją wekslową jest niezbędnym załącznikiem do zawarcia umowy z
Wojewodą Pomorskim o dofinansowanie projektu o numerze ewidencyjnym
Z/2.22/I/1.3.2/217/04 pn. „Utworzenie Centrum Powiadamiania Ratunkowego przy KP
Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie”.
Uchwałą Zarządu Województwa Pomorskiego nr 425/205/09 z dnia 17 kwietnia
2009r. projekt, o którym mowa powyżej uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu I Rozbudowa i modernizacja
infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów, Działanie 1.3 Regionalna
infrastruktura społeczna, Poddziałanie 1.3.2 Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006 w
kwocie 517 005,91 złotych (słownie: pięćset siedemnaście tysięcy pięć złotych 91/100).
W związku z powyższym podjęcie uchwały uważa się za zasadne.

