
UCHWAŁA NR XXXIV/329/2006 
Rady Gminy  Tarnów 
z dnia 28 lutego 2006 r.

w sprawie udzielenia Gminie Miasta Tarnowa pomocy finansowej. 


Na podstawie art. 10 ust. 2  i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. nr 142, oraz art. 167 ust. 2 pkt. 5 i art. 175 ust. 1 ustawy a dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104) Rada Gminy Tarnów uchwala, co następuje:

§ 1.
Udziela się pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 22.000,0 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące) Gminie Miasta Tarnowa z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów budowy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie, przy ulicy Błonie. 

§ 2.
	Upoważnia się Wójta Gminy Tarnów do podpisania z Gminą Miasta Tarnowa stosownej umowy, w brzmieniu załącznika do uchwały.

Zobowiązania wynikające z zawarcia umowy sfinansowane zostaną z dochodów budżetu Gminy Tarnów na  2006 rok i zabezpieczone zostały w tym budżecie.  

§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnów.

§ 4.
	Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  


Przewodnicząca Rady Gminy 
    mgr Wiesława Mitera


								Załącznik 
								do uchwały nr XXXIV/329/2006								Rady Gminy Tarnów
								z dnia 28 lutego 2006 r. 


UMOWA

zawarta w dniu .................................. 2006 r. pomiędzy Gminą Tarnów, zwaną dalej „Przekazującym”, którą reprezentuje Wójt Gminy Tarnów - Pan Piotr Molczyk,  przy współudziale Skarbnika Gminy - Pani Ireny Podraza,
a
Gminą Miasta Tarnowa, zwaną dalej „Przyjmującym”, reprezentowaną przez Prezydenta  Miasta Tarnowa – Pana Mieczysława Bienia,
w sprawie udzielenia przez Gminę Tarnów pomocy finansowej Gminie Miasta Tarnowa w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów budowy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie, przy ulicy Błonie w Tarnowie,

§ 1. 
Przedmiotem umowy jest określenie przeznaczenia i zasad rozliczenia środków w ramach udzielenia pomocy finansowej określonej w Uchwale nr XXXIV/329/2006 Rady Gminy Tarnów z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie udzielenie Gminie Miasta Tarnowa pomocy finansowej.
§ 2.
Przekazujący oświadcza, że widząc konieczność poprawy stanu ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy Tarnów, udziela pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów związanych 
z zakończeniem budowy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Tarnowie, przy ulicy Błonie.
§ 3.
Przekazujący zobowiązuje się przekazać kwotę 22.000,0 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące złotych) na rzecz Przyjmującego.
§ 4.
	Przekazujący oświadcza, że środki finansowe wymienione w § 3 będą przekazane na rzecz Przyjmującego jednorazowo, w terminie do dnia 31 marca 2006 r.

Środki wskazane w § 3 będą przekazane przez Przekazującego na rachunek bankowy Przyjmującego prowadzony w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Krakowie, filia w Tarnowie nr 49 1130 1150 0012 1084 8620 0001.

§ 5.
Przyjmujący oświadcza, że pomoc finansowa stanowiąca przedmiot niniejszej umowy zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z zakończeniem  budowy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Tarnowie, przy ulicy Błonie.
§ 6.
Przekazującemu przysługuje prawo rozliczenia przez Przyjmującego dotacji celowej określonej w § 3 mowy, w terminie do dnia 31 grudnia 2006 r. 
§ 7.
	Umowa  może  zostać rozwiązana  przez każdą ze stron za pisemnym powiadomieniem ze skutkiem na następny dzień od dnia doręczenia  powiadomienia.

Spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy podlegają rozstrzygnięciu przez właściwe sądy. 
§ 8. 
Wszelkie  zmiany  niniejszej umowy wymagają zachowania  formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
§ 9.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego. 
§ 10.
Umowę sporządzono w dwóch  jednobrzmiących  egzemplarzach, po  jednym dla każdej ze stron .



Przewodnicząca Rady Gminy 
    mgr Wiesława Mitera




