UCHWAŁA NR 130 /07
RADY MIEJSKIEJ W KŁODAWIE
z dnia 28 listopada 2007r.
w sprawie udzielenia poręczenia wekslowego za weksel in blanco w związku ze
współfinansowaniem przygotowania przedsięwzięcia pod nazwą „Uporządkowanie
Gospodarki Odpadami na Terenie Subregionu Konińskiego”, wskazanego przez
Ministra Środowiska do przygotowania ze środków pomocy technicznej do Funduszu
Spójności
Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust.2 pkt 9 lit „e” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 12, poz. 1591, zm. Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220;
z 2002 r. Nr 62, poz. 558; z 2002 r. Nr113, poz. 984; z 2002 r. Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr
80, poz. 717; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 153, poz. 1271; z 2004 r. Nr 102, poz.
1055; z 2004 r. nr 116, poz. 1203; z 2002 r. Nr 214, poz. 1806; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z
2006 r. Nr 17, poz. 128; z 2005 r. Nr 2005, Nr 175, poz. 1457/
Rada Miejska w Kłodawie uchwala, co następuje:
§1
Udziela się poręczenia wekslowego dla Związku Międzygminnego „Koniński Region
Komunalny” jako wystawcy weksla własnego in blanco, tytułem zabezpieczenia należytego
wykonania przez Związek Międzygminny „Koniński Region Komunalny” zobowiązań wobec
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie,
wynikających

z

Porozumienia

o

współfinansowaniu

dokumentacji

przedsięwzięcia

(„Porozumienie”), które zostanie zawarte przez Związek Międzygminny „ Koniński Region
Komunalny” z narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Warszawie, do wysokości partycypacji gminy wyliczonej wg planowanego udziału w
projekcie tj. 7 543,00 zł – siedem tysięcy pięćset czterdzieści trzy złote zero groszy.
§2
1. Upoważnia się Burmistrza Kłodawy do zaciągnięcia w imieniu Gminy Kłodawa
zobowiązania wekslowego w wysokości określonej w § 1 uchwały, na zabezpieczenie
roszczeń narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w
Warszawie, z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania przez Związek
Międzygminny „Koniński Region Komunalny” zobowiązań wynikających z Porozumienia.
Zaciągnięcie zobowiązania nastąpi poprzez złożenie w imieniu Gminy Kłodawa podpisu

na wekslu in blanco w charakterze poręczyciela i podpisanie deklaracji poręczyciela
wekslowego.
2. Realizacja zabezpieczenia następować będzie z budżetu Gminy.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kłodawy.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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