UCHWAŁA NR XLVIII/297/17
RADY GMINY WIDAWA
z dnia 29 września 2017 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łaskiemu na realizację zadania pn.
„Przebudowa drogi powiatowej Nr 2308E Rogóźno-Zalesie wraz z wykonaniem chodnika”
Na podstawie art. 10 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579 i poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i poz. 935),
art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz.1984 i poz. 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, poz.191,
poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz.1089, poz.1475, poz.1529 i poz. 1537) Rada Gminy Widawa
uchwala, co następuje:
§ 1. Udziela się z budżetu Gminy Widawa pomocy finansowej Powiatowi Łaskiemu
z przeznaczeniem na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2308E Rogóźno-Zalesie
wraz z wykonaniem chodnika”.
§ 2. Pomoc finansowa, o której mowa w § 1, zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze
środków budżetu na 2017 rok, w wysokości 30.000 zł.
§ 3. 1. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady
rozliczenia środków określone zostaną w umowie pomiędzy Powiatem Łaskim a Gminą Widawa,
która stanowi załącznik do niniejszej uchwały
2. Upoważnia się Wójta Gminy Widawa do zawarcia umowy, o której mowa w ust. 1.
§ 4. Traci moc uchwała Nr XL/254/17 Rady Gminy Widawa z dnia 25 maja 2017 r w sprawie
wyrażenia woli przystąpienia wspólnie z Powiatem Łaskim do realizacji zadania pn. „Przebudowa
drogi powiatowej Nr 2308E Rogóźno-Zalesie wraz z wykonaniem chodnika".
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widawa
§ 6. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicy
ogłoszeń w Urzędzie Gminy Widawa, a także zamieszczenia jej treści na stronie Biuletynu
Informacji Publicznej Urzędu Gminy Widawa.

Przewodniczący Rady Gminy
mgr Ryszard Bruzda
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Załącznik
do Uchwały Nr XLVIII/297/17
Rady Gminy Widawa
z dnia 29 września 2017 r.
Umowa
Zawarta w dniu ……………… 2017 roku pomiędzy:
Powiatem Łaskim zwanym w dalszych postanowieniach umowy „Powiatem”
Reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Łaskiego, w imieniu którego działają:
1. Teresa Wesołowska – Starosta Łaski
2. Marek Krawczyk – Wicestarosta Łaski
przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Doroty Cieślak
a
Gminą Widawa zwaną w dalszych postanowieniach umowy „Gminą” reprezentowaną przez:
Michała Włodarczyka – Wójta Gminy Widawa
Przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Elżbiety Pluta
Uchwałą Nr ……………../17 z dnia ………….. 2017 r. Rada Gminy Widawa zobowiązała się
do udzielenia Powiatowi Łaskiemu z budżetu gminy pomocy finansowej w celu wykonania
chodnika przy drodze powiatowej Nr 2308E w miejscowości Rogóźno na odcinku 224 m
w ramach zadania pn: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2308E Rogóźno – Zalesie wraz
z wykonaniem chodnika”.
§ 1. Gmina Widawa udziela Powiatowi Łaskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej
na wykonanie chodnika przy drodze powiatowej nr 2308E Rogóźno – Zalesie w wysokości
30 000 zł w ramach zadania pn: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2308E Rogóźno – Zalesie
wraz z wykonaniem chodnika”.
§ 2. 1. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy ustala się na dzień ……….. 2017 r.
Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy ustala się na dzień ……………… 2017 r.
§ 3. Środki finansowe o których mowa w § 1 Gmina przekaże Powiatowi Łaskiemu po
zakończeniu realizacji zadania i przedłożeniu kserokopii protokołu odbioru końcowego wraz
z kserokopią faktury potwierdzonymi za zgodność z oryginałem na rachunek bankowy
nr 13926300000514245420050001 Bank Spółdzielczy Poddębice.
§ 4. Niewykorzystana dotacja lub jej część podlega zwrotowi do budżetu gminy Widawa
w terminie do ………… .
§ 5. Gminie i Powiatowi przysługuje prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym
w razie naruszenia jej postanowień przez jedną ze stron.
§ 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową znajdują zastosowanie postanowienia
Kodeksu Cywilnego.
§ 7. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności w postaci
aneksu.
§ 8. Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla
każdej ze Stron.
Gmina Widawa
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