Uchwała Nr 222/XXXIII/2005
Uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na realizację projektu i upowaŜnienia Zarządu Powiatu do
zabezpieczenia umowy o dofinansowanie Działania II w ramach programu operacyjnego – Program
I nicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004 – 2006 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu
Społecznego – >>Rewitalizacja bazy posanatoryjnej na terenie Powiatu Otwock – „Domy Seniora” <<.
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 17 i art. 12 pkt 9 w związku z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998
r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 52
ustawy z 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) Rada Powiatu w Otwocku uchwala, co następuje:
§ 1.
WyraŜa się zgodę na realizację projektu w ramach programu operacyjnego – Program Inicjatywy
Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004 – 2006 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego >> Rewitalizacja bazy posanatoryjnej na terenie Powiatu Otwock – „Domy Seniora” .<<, którego
zadaniem jest wzmocnienie krajowej gospodarki społecznej (trzeciego sektora) , a w szczególności usług
na rzecz społeczności lokalnych oraz poprawa jakości miejsc pracy.
§ 2.
1. UpowaŜnia się Zarząd Powiatu do podpisania umowy na realizację projektu, o którym mowa w § 1 –
Działanie 2 pomiędzy Fundacją Funduszem Współpracy – Krajową Strukturą Wsparcia a Powiatem
Otwockim - Beneficjentem na kwotę 7.410.000 zł będącą dofinansowaniem ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego.
2. Ustanawia się dwie formy zabezpieczenia realizacji umowy, o której mowa w ust 1.
1) Weksel własny „in blanco” wraz z deklaracją wekslową–7.410.000 zł,
2) Notarialne oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji–7.410.000 zł.
3. Zabezpieczenia określonego w ust. 2 udziela się na okres do 31 sierpnia 2008 roku
tj. 14 miesięcy od daty zakończenia umowy na Działanie 2 tj. 30 czerwca 2007 r.
§ 3.
Źródłem pokrycia zabezpieczenia będą dochody Powiatu pochodzące z udziału we wpływach z podatku
dochodowego od osób fizycznych i sprzedaŜy mienia powiatu.
§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 5.
Uchwała wchodzi w wŜycie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez zamieszczenie na tablicy
ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Otwocku i Biuletynie Informacji Publicznej.
UZASADNIENIE
Warunkiem podpisania umowy na dofinansowanie Działania 2 w ramach Programu Operacyjnego – Program
Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu
Społecznego - >> Rewitalizacja bazy posanatoryjnej na terenie Powiatu Otwock – „Domy Seniora”<< jest
podjecie przez Radę Powiatu uchwały na uczestnictwo w programie i ustanowienie form zabezpieczenia
realizacji umowy.
PoniewaŜ wartość działania drugiego jak równieŜ okres jego realizacji wykraczają poza ramy uchwały
budŜetowej, w której Zarząd ma przyznane pewne upowaŜnienia naleŜy podjąć odrębną uchwałę
ustanawiającą upowaŜnienia dla Zarządu do podpisania umowy.
Działanie 1 zostało zakończone i jest w fazie rozliczeń i został złoŜony wniosek o przystąpienie Powiatu do
realizacji Działania 2.

