
Uchwała Nr 224/XXXIV/2005
Uchwała zmieniająca Uchwale Nr 221/XXX1II/2OO5 z dnia 4 lipca 2005 r. w sprawie zabezpieczenia
realizacji umowy o dofinansowanie Projektu Nr Z/2.14/111/3.1/261/04 „Przebudowa drogi powiatowej nr
01219 Wola Karczewska - Celestynów na odcinku od km 9+851 do km 10+360" w ramach ZPORR Priorytet
III zwanej „Uchwałą".

Uchwała Nr 224/XXXIV/2005
Rady Powiatu w Otwocku
z dnia 12 sierpnia 2005 r.

zmieniająca Uchwale Nr 221/XXX1II/2OO5 z dnia 4 lipca 2005 r.
w sprawie zabezpieczenia realizacji umowy o dofinansowanie Projektu

Nr Z/2.14/111/3.1/261/04 „Przebudowa drogi powiatowej nr 01219 Wola Karczewska -
Celestynów na odcinku od km 9+851 do km 10+360" w ramach ZPORR Priorytet III

zwanej „Uchwałą".

Na podstawie art. 4 ust 1 pkt 6 i art. 12 pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
( Dz.  U.  Nr 142 z  2001 r. poz. 1592 z  późn. zm.) oraz  art. 52 ustawy z  dnia  26 listopada 1998 r. o
finansach publicznych ( Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz 148 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1.

§ 1 Uchwały otrzymuje brzmienie:
"1 .UpowaŜnia  się  Zarząd  Powiatu do  zabezpieczenia  realizacji  umowy zawartej  pomiędzy  Powiatem
Otwockim - Beneficjentem a Wojewodą Mazowieckim -Instytucją Pośredniczącą o dofinansowanie Projektu
Nr Z/2.14/111/3.1/261/04 „ Przebudowa drogi powiatowej nr 01219 w Wola Karczewska - Celestynów na
odcinku  od  km  9+851  do  km 10+360  w  ramach  Zintegrowanego  Programu  Operacyjnego  Rozwoju
Regionalnego Priorytet III w następującej formie:
- weksel własny „in blanco" wraz z deklaracją wekslową do kwoty 556.875 zł tj. do wysokości 337.500 zł
kwoty dofinansowanie plus odsetki 219.375 zł,
2.  Zabezpieczenie  o  którym mowa w ust.  1 udziela  się  do łącznej  kwoty 556.875 zł tj.  do wysokości
337.500 zł kwoty dofinansowania i 219.375 zł kwoty odsetek liczonych jak dla zaległości podatkowych.
3. Zabezpieczenie określone w ust. 1 udziela się na okres 5 lat od dnia podpisania umowy."

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§3.

Uchwała  wchodzi  w  Ŝycie  z  dniem  podjęcia  i  podlega  ogłoszeniu  na  tablicy  ogłoszeń  Starostwa
Powiatowego w Otwocku i w Biuletynie Informacji Publicznej.

 


