
UCHWAŁA NR 123/XIX/08
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Powiat Otwocki umowy o dofinansowanie z
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej przedsięwzięcia inwestycyjnego p.n. „Budowa boiska
wielofunkcyjnego w Ognisku Wychowawczym „Świder” w Otwocku przy ul. Mickiewicza 43/47”.

UCHWAŁA NR 123/XIX/08
RADY POWIATU W OTWOCKU

z dnia 6 sierpnia 2008 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Powiat Otwocki umowy o dofinansowanie z
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej przedsięwzięcia inwestycyjnego p.n. „Budowa boiska

wielofunkcyjnego w Ognisku Wychowawczym „Świder” w Otwocku przy ul. Mickiewicza 43/47”.

Na podstawie  art.  12 pkt  5,  9 i  11 w zw. z  art.  60 ust  2 pkt  1 ustawy z  dnia  5 czerwca 1998 r.  o
samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), uchwala się co
następuje:

§ 1.

1.Rada Powiatu w Otwocku wyraża zgodę na zawarcie  przez  Zarząd Powiatu umowy o dofinansowanie
przedsięwzięcia  inwestycyjnego  p.n.  „Budowa  boiska  wielofunkcyjnego  w  Ognisku  Wychowawczym
„Świder”  w  Otwocku  przy  ul.  Mickiewicza  43/47”  do  kwoty  200.000  zł.  z  Funduszu  Rozwoju  Kultury
Fizycznej i  zabezpieczenie prawidłowego wydatkowania tych środków w formie weksla in blanco Powiatu
Otwockiego na zasadach określonych w tejże umowie i deklaracji do weksla.
2.Realizacja zobowiązania następowała będzie z dochodów własnych powiatu.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3.

Uchwała  podlega  podaniu  do  publicznej  wiadomości  poprzez  wywieszenie  na  tablicy  ogłoszeń  oraz
zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Otwocku.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Powiat  ubiega  się  o  dofinansowanie  w  wysokości  200  tys.  zł.  na  budowę  wielofunkcyjnego  boiska
sportowego  w  Ognisku  Wychowawczym w  Świdrze  przy  ul.  Mickiewicza  z  Funduszu  Rozwoju  Kultury
Fizycznej. Warunkiem podpisania porozumienia i otrzymania dofinansowania jest podpisanie przez Zarząd
Powiatu weksla  in  blanco  zabezpieczającego  otrzymane  dofinansowanie.  Ponieważ  Rada  Powiatu jest
organem który takiego upoważnienia może udzielić stąd niezbędne jest podjęcie uchwały.


