UCHWAŁA NR 347 / 09
RADY MIEJSKIEJ W KŁODAWIE
z dnia 30 września 2009r.
w sprawie zgody na udzielenie poręczenia wekslowego
Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust.2 pkt 9 lit „c” oraz art.58 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 17
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm.
Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz.1271 i Nr 214,
poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz.
1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz.1337,
z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1281, z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223,
poz.1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420/ i art. 86 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach
publicznych /Dz.U. Nr 249, poz. 2104, zm. Dz.U. z 2005r. Nr 169, poz.1420, z 2006r. Nr 45, poz.
319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz.1381, Nr 249, poz.
1832, z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008r. Nr
180, poz. 1112, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505, z2009r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504,
Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666, Nr 227, poz.1505/
Rada Miejska w Kłodawie uchwala, co następuje:

§1
1. Wyraża się zgodę na udzielenie przez Gminę Kłodawa poręczenia wekslowego
Stowarzyszeniu „Solna Dolina”, jako wystawcy weksla własnego in blanco, tytułem
zabezpieczenia kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Kłodawie.
2. Poręczenie może zostać udzielone do wysokości 69.800,00 zł (słownie: sześćdziesiąt
dziewięć tysięcy osiemset złotych zero groszy), w terminie do 30 września 2010r.
§2
Realizacja zabezpieczenia następować będzie z budżetu Gminy, ze środków pochodzących z
podatku od nieruchomości.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kłodawy.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Jadwiga Jaroniewska

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR 347 / 09
RADY MIEJSKIEJ W KŁODAWIE
z dnia 30 września 2009r.
w sprawie zgody na udzielenie poręczenia wekslowego

Stowarzyszenie „Solna Dolina” w dniu 26 czerwca 2009 roku podpisało Umowę nr
6933-UM1500018/09 z Samorządem Województwa Wielkopolskiego z siedzibą w
Poznaniu „O warunkach i sposobie realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju”. Zgodnie z
podpisaną umową, Lokalna Grupa Działania- zrzeszająca Gminy: Kłodawa, Przedecz,
Chodów- realizuje aktualnie operację z zakresu działania 4.31 „Funkcjonowanie lokalnej
grupy działania”. Wykonanie zaprojektowanych działań w roku 2009 zostało podzielone
na dwa etapy. Pierwszy etap – od 01 lipca do 30 września obejmuje bieżące
funkcjonowanie biura, działania związane z informowaniem o obszarze objętym Lokalną
Strategią Rozwoju, realizacją LSR, szkolenie pracowników Lokalnej Grupy Działania i
członków organu decyzyjnego, wydarzenia promocyjne oraz aktywizowanie społeczności
lokalnej. Koszty związane z realizacją zaplanowanego zakresu działań – 32.739,00 zł.
Drugi etap od 01 października do 31 grudnia obejmuje działania związane z bieżącym
funkcjonowaniem, informowaniem o obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju,
wydarzeniami promocyjnymi oraz aktywizacją społeczności lokalnej. Planowane koszty
związane z realizacją drugiego etapu- 30.008,01 zł.
W związku z realizacją Umowy Stowarzyszenie złożyło w Banku Spółdzielczym
w Kłodawie wniosek o udzielenie kredytu w wysokości 50.000,00 zł na sfinansowanie
działalności Lokalnej Grupy Działania związanej bezpośrednio z realizacją projektu
dofinansowanego w ramach PROW 2007-2013, ponieważ środki pochodzące ze składek
członkowskich zostały przeznaczone na funkcjonowanie Stowarzyszenia przez okres nie
objęty umową o dofinansowanie, jak również pierwsze dwa miesiące operacji objętej
dofinansowaniem.
Umowa udzielenia kredytu podpisana jest ze względu na obowiązek terminowej
realizacji zapisanych w umowie z Samorządem Województwa Wielkopolskiego zadań.
Gmina Kłodawa jest członkiem Stowarzyszenia od 2007 roku, a organizacja, w
ramach projektu, realizuje zadania Gminy określone w Ustawie o samorządzie gminnym,
w tym pobudzanie aktywności obywatelskiej. Projekt, na który otrzymano
dofinansowanie, obejmuje swoim zasięgiem bezpośrednio teren Gminy Kłodawa i
przewiduje realizację działań, które przyczynią się do rozwoju kapitału ludzkiego i
przedsiębiorczości, wpłyną na środowisko naturalne i kulturowe, wzmocnią społeczną
integrację, zwiększą aktywność naszych mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem
środowisk wiejskich oraz wypromują Gminę i jej zasoby- zarówno na forum krajowym,
jak i międzynarodowym. Przykładowy Harmonogram przeprowadzonych spotkań w
ramach projektu pn. „Realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju” współfinansowany ze
środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.31 „Funkcjonowanie Lokalnej Grupy
Działania” stanowi załącznik do uzasadnienia.
Kwotę zaciągniętego kredytu Stowarzyszenie „Solna Dolina” spłaci otrzymanymi
z refundacji środkami.
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Jadwiga Jaroniewska

