Uchwała Nr LIII/240/09
Rady Gminy Pacanów
z dnia 27 listopada 2009 roku
zmieniająca uchwałę Nr XXIX/125/08 Rady Gminy Pacanów z dnia 15 maja 2008r w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego w zakresie realizacji wspólnej inwestycji.
Na podstawie art. 7 ust.l. pkt 3, art. 18 ust.2 pkt 12, art.42 oraz art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591z późn. zmianami) Rada Gminy Pacanów uchwala co następuje:

§1
W załączniku do uchwały Nr XXIX/125/08 Rady Gminy Pacanów z dnia 15 maja 2008 roku stanowiącym treść Porozumienia pomiędzy: Gminą Solec-Zdrój, reprezentowaną przez Adama Pałysa - Wójta Gminy Solec-Zdrój a Gminą Pacanów, reprezentowaną przez Wiesława Skopa - Wójta Gminy Pacanów dotychczasowy § 6 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„§ 6. 1 .Gmina Wiodąca zabezpiecza 100% kosztów zadania określonych w załączniku do budżetu Wieloletnie Programy Inwestycyjne w tym:
- wartość wkładu własnego
- wartość dofinansowania ze źródeł zewnętrznych.
2.	Gmina Współdziałająca zabezpieczy w swoim budżecie 100% wkładu własnego dla przedmiotowego zadania i przekaże go Gminie Wiodącej jako współfinansowanie w formie dotacji celowej do inwestycji.
3.	W przypadku nie uzyskania przez Gminę Wiodącą zaliczkowania ze środków RPO WŚ 2007 - 2013, Gmina Wiodąca zabezpiecza w całości wysokość kosztów będących dofinansowaniem z RPO WŚ.
W przypadku zaciągnięcia przez Gminę Wiodącą kredytu na pokrycie dofinansowania ze środków RPO WS Gminy pokryją koszty obsługi kredytu proporcjonalnie do przypadającego na nie zakresu rzeczowego zadania.
4.	Na wniosek Gminy Współdziałającej, Gmina Wiodąca przekaże Gminie Współdziałającej wartość kosztów poniesionych ze środków własnych w latach 2008 - 2009, refundowanych przez RPO WS w ramach niniejszego projektu.
5.	Rady Gmin Współdziałających podejmą stosowne uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych we własnych budżetach.”

§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jan Nowicki


Uzasadnienie do
Uchwała Nr LIII/240/09
Rady Gminy Pacanów
z dnia 27 listopada 2009 roku

zmieniająca uchwałę Nr XXIX/125/08 Rady Gminy Pacanów z dnia 15 maja 2008 w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego w zakresie realizacji wspólnej inwestycji.

W związku z koniecznością dostosowania treści porozumienia do obowiązujących przepisów prawnych wynikających z art.184 ustawy o finansach publicznych oraz zabezpieczenia interesów majątkowych Gmin zasadnym jest podjęcie niniejszej uchwały.


