Uchwała Nr XXX/218/17
Rady Miejskiej w Rynie
z dnia 28 marca 2017 roku

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Giżyckiemu.

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art.18 ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 126, art. 216 ust. 2 pkt 5 i art.
220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870
ze zm.), Rada Miejska w Rynie uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Wyraża się zgodę na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Giżyckiemu w formie
dotacji celowej z przeznaczeniem na zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa na drodze pow.
Nr 1616 N gr. pow. Słabowo-Ryn”, w wysokości 20 000 zł. (słownie złotych: Dwadzieścia
tysięcy).
2. Projekt porozumienia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ryn.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Jarosław Filipek

Załącznik do Uchwały Nr XXX/218/17
Rady Miejskiej w Rynie
z dnia 28 marca 2017 roku
Porozumienie ……………..
w sprawie partnerstwa w realizacji zadania pn.: „Poprawa bezpieczeństwa na drodze
pow. nr 1616N gr. pow. - Słabowo- Ryn”,
zawarte w dniu …………………… 2017 r. w Giżycku, pomiędzy:
Gminą Ryn z siedzibą w Rynie, ul. Świerczewskiego 2, zwaną dalej Gminą, reprezentowaną przez:
Burmistrza
- Józefa Karpińskiego,
przy kontrasygnacie Skarbnika - Ireny Olszewskiej,
a
Powiatem Giżyckim, z siedzibą w Giżycku, al.1 Maja 14, zwanym dalej Powiatem, reprezentowanym przez
Zarząd Powiatu, w osobach:
1. Wacława Strażewicza
- Starosty Giżyckiego,
2. Mirosława Dariusza Drzażdżewskiego
- Wicestarosty Giżyckiego,
o następującej treści:
§1
1. Gmina zgodnie z treścią Uchwały Nr …………………………………………..………….………………
z dnia ………………………………....r. Rady Miejskiej w Rynie, udzieli Powiatowi ze swego budżetu
pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 20 000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy
złotych), z przeznaczeniem na poprawę bezpieczeństwa na drodze pow. nr 1616N gr. pow. –
Słabowo- Ryn, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Ostateczna wysokość dotacji, o której mowa w ust. 1 zostanie ustalona po zakończeniu zadania.
§2
W ramach realizacji zadania Powiat zorganizuje cały proces realizacyjny, zapewni nadzór nad jego
wykonaniem oraz pokryje pozostałe koszty wykonania przedmiotowego zadania, w kwocie nie mniejszej niż
określona w § 1.
§3
1. Powiat zobowiązuje się przeznaczyć otrzymane środki wyłącznie na cel określony w §1.
2. Powiat zobowiązuje się zakończyć zadanie do 31.07.2017 r. W przypadku niemożliwości
dotrzymania wskazanego terminu z przyczyn niezależnych od Powiatu i Wykonawcy robót, Powiat
niezwłocznie poinformuje o powyższym Gminę na piśmie.
3. Powiat zapewni udział w komisji odbioru zadania przedstawiciela Gminy, wskazanego przez
Burmistrza.
§4
1. Gmina zobowiązuje się przekazać dotację, o której mowa w § 1 ust. 1 na rachunek bankowy
Powiatu nr 77 9343 0005 0013 0130 2000 0010, w terminie 5 dni od daty pisemnego wezwania
o przekazanie dotacji, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. W przypadku braku wezwania, o którym mowa w ust. 1, termin przekazania dotacji upływa wraz
z terminem zakończenia zadania, o którym mowa w § 3 ust. 2.
3. Powiat zobowiązuje się przedłożyć Gminie pisemne rozliczenie finansowe z realizacji zadania
wraz z uwierzytelnionymi kopiami faktur.
§5
Zmiany niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§6
Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.
§7
Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla każdej ze
Stron.
GMINA RYN

POWIAT GIŻYCKI

