
                                                                                                                                                     
         

UCHWAŁA NR XVII / 151 /2004 
Rady   Gminy  w  Polskiej   Cerekwi 

z dnia 29 grudnia 2004 roku 
 
w sprawie wyraŜenia zgody na zawarcie umowy na dofinansowanie przedsięwzięć pod nazwą „ Budowa 
kanalizacji sanitarnej w miejscowościach CięŜkowice, Ligota Mała, Jaborowice – zadanie II  „ 
i „Realizacja modernizacji drogi gminnej – ul. Konarskiego w miejscowości Polska  Cerekiew „ oraz 
zaciągnięcia zobowiązania wekslowego.  
 
       Na podstawie art.18 ust.1 i art.58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. 
z  2001 r. Nr 142 , poz. 1591 , z 2002 r. Nr 23 , poz. 220, Nr 62 , poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 , 
poz.1271 , Nr 214 , poz.1806, z  2003 r.  Nr 80,  poz. 717, Nr 162,  poz. 1568,  z 2004 r. Nr 102, poz.1055 /  
Rada Gminy w Polskiej Cerekwi uchwala, co następuje : 
 

§  1 
 
WyraŜa się zgodę na zawarcie z Wojewodą Opolskim  umowy o dofinansowanie w latach 2005 – 2006 
następujących projektów w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego  
2004 – 2006 :  
1. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach CięŜkowice, Ligota Mała, Jaborowice – zadanie II. 
2. „ Realizacja modernizacji drogi gminnej  – ul. Konarskiego w miejscowości Polska Cerekiew” 
 

§  2 
 
1. W celu zabezpieczenia zgodnego z wyŜej wymienioną umową wydatkowania środków na 

dofinansowanie otrzymanych przez Gminę w 2005  i 2006 roku ustanawia się zabezpieczenie w postaci 
weksla in blanco wystawionego przez Gminę, który moŜe być wypełniony do sumy wekslowej nie 
wyŜszej niŜ kwota dofinansowania  i zgodnie z podpisaną przez Gminę deklaracją wekslową. 

2. Zobowiązanie wekslowe wynikające z wypełnionego weksla, o którym mowa w ust.1 zostanie pokryte 
wpływami budŜetu Gminy w roku 2005 i 2006 z tytułu podatku od nieruchomości i podatku rolnego. 

 
§  3 

 
1. UpowaŜnia się Wójta Gminy Polska Cerekiew  Panią Krystyn ę Helbin  do podpisania weksla in 

blanco oraz deklaracji wekslowej na sumę nie wyŜszą niŜ kwota dofinansowania . 
2. JeŜeli umowa, o której mowa w § 1, zgodnie z wymaganiami udzielającego dofinansowania będzie 

przewidywać dobrowolne podanie się egzekucji w zakresie kwot dofinansowania wydatkowanych 
sprzecznie z tą umową Wójt Gminy Polska Cerekiew złoŜy w formie aktu notarialnego oświadczenie o 
podaniu się przez Gminę egzekucji do kwoty nie wyŜszej niŜ kwota otrzymanego dofinansowania. 

 
§  4 

 
Traci moc uchwała nr XVI/139/2004 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 26 listopada 2004 roku  w 
sprawie wyraŜenia zgody na zawarcie umowy na dofinansowanie przedsięwzięć pod nazwą „Budowa 
kanalizacji sanitarnej dla wsi CięŜkowice, Ligota Mała, Jaborowice, Polska Cerekiew – ul. Kościuszki  ” 
 i  „Modernizacja drogi gminnej w Polskiej Cerekwi – ul. Konarskiego „  oraz zaciągnięcia zobowiązania 
wekslowego. 

§  5 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
 

§  6 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady Gminy 
      Leonard  Kasper 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 


