PROJEKT
Uchwała Nr .....................
Rady Miejskiej w Sulechowie
z dnia ...........................


w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Sulechowie” ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.


	Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „e” i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) uchwala się,
co następuje:

§ 1.1. Rada Miejska w Sulechowie wyraża zgodę na zawarcie przez Burmistrza Sulechowa umowy na dofinansowanie w kwocie 757.000 (słownie: siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy) przedsięwzięcia pn. „Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 1
w Sulechowie” ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.
2. Wysokość transz dofinansowania:
- w roku 2005 w kwocie 282.000 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące złotych),
- w roku 2006 w kwocie 475.000 zł (słownie: czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych).
3.  Zadanie wymienione w ust. 1 ujęte jest w Uchwale Nr XXIV/212/2004 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 21 grudnia 2004r. – Uchwała Budżetowa na rok 2005 Gminy Sulechów, w załącznikach Nr 3 i Nr 4.

§ 2. Zabezpieczeniem prawidłowego wydatkowania środków na zadanie wymienione w ust. 1
 będzie wystawiony przez Gminę Sulechów weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.

§ 3. Spłata zobowiązań z tytułu realizacji zabezpieczenia wydatkowania środków następować 
 będzie z dochodów własnych Gminy Sulechów określonych w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203,
poz. 1996).

§ 4. Szczegółowe warunki otrzymania dofinansowania ustalone zostaną w umowie zawartej pomiędzy Gminą Sulechów a Ministerstwem Edukacji Narodowej i Sportu.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sulechowa.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do wiadomości publicznej przez umieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Sulechowie oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.




Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sulechowie

Edwin Łazicki
Uzasadnienie



do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Sulechowie” ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.


1. Gmina  Sulechów  została poinformowana  w m-cu kwietniu 2005r. przez 
Wicemarszałka Województwa Lubuskiego – Pana Bogusława Andrzejczaka, że zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sali gimnastycznej przy SP 1 w Sulechowie” zostało ujęte w Programie Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Lubuskiego na lata 2005 – 2007 z łączną kwotą dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 757.000 z czego: w roku 2005 – 282.000 zł
w roku 2006 – 475.000 zł

2.  Zasady i tryb przygotowania wniosku inwestycyjnego wynikają z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 lutego 2005r. (Dz. U. Nr 28,
poz. 237) w sprawie dofinansowania zadań ze środków Funduszu Kultury Fizycznej.
Gmina niezbędną dokumentację w tym zakresie przedkłada w Departamencie Ekonomicznym MENiS w terminie nie przekraczającym do 30 czerwca 2005 roku.

3. Przed podpisaniem umowy z MENIS o dofinansowanie na ww zadanie istotnym dokumentem jest także projekt uchwały przedstawiony Wysokiej Radzie.
Treść projektu uchwały była także przedmiotem uzgodnień z Departamentem Ekonomicznym MENiS w Warszawie.

4. Obsługę finansową ww zadania będzie prowadził Bank Gospodarstwa Krajowego III Oddział w Warszawie.

5. Zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, projekt uchwały Rady Miejskiej w Sulechowie o zaciągnięciu zobowiązań finansowych powinien być przyjęty bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady.


Uprzejmie proszę Wysoką Radę o przyjęcie projektu ww uchwały.


Opracowała:
Skarbnik Gminy Sulechów
mgr Irena Kohler

Sulechów, dnia 23 czerwca 2005r.



