Uchwała Nr V/45/2011
Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 25 stycznia 2011 r.
w sprawie: upowaŜnienia Prezydenta Miasta Nowego Sącza do udzielenia zabezpieczenia
w formie wystawienia weksla in blanco wraz z deklaracją wystawcy weksla
niezupełnego oraz notarialnego oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji
na kwotę 500 000,00 PLN, które Miasto Nowy Sącz otrzymało z Ministerstwa
Infrastruktury tytułem refundacji poniesionych części wydatków kwalifikowalnych dla
Projektu pn.: „Przebudowa mostu nad rzeką Kamienicą w ciągu drogi krajowej nr 75
(ul. Tarnowska - DK - 75)”, Nr Projektu SPOT/2.2/201/08. W/w Projekt został
zrealizowany w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
z Sektorowego Programu Operacyjnego Transport 2004 - 2006, Priorytet 2
Bezpieczniejsza infrastruktura drogowa, Działanie 2.2 Usprawnienie przejazdów
drogami krajowymi przez miasta na prawach powiatu.
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 10 oraz art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie
gminnym (jednolity tekst: Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami),
Rada Miasta Nowego Sącza, na wniosek Prezydenta Miasta Nowego Sącza uchwala, co następuje:
§ 1. Miasto Nowy Sącz gwarantuje zabezpieczenie środków w wysokości 500 000,00 PLN,
tj. kwoty, jaką Miasto Nowy Sącz otrzymało z Ministerstwa Infrastruktury tytułem refundacji części
poniesionych wydatków kwalifikowalnych na podstawie warunkowej Umowy Nr 111/08 zawartej
z Prezydentem Miasta Nowego Sącza w dniu 31.12.2008 r., na dofinansowanie Projektu
pn.: „Przebudowa mostu nad rzeką Kamienicą w ciągu drogi krajowej nr 75 (ul. Tarnowska DK - 75)”, Nr Projektu SPOT/2.2/201/08.
Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 ustanawia się na okres 5 lat od dnia zawarcia Umowy.
§ 2. 1. UpowaŜnia się Prezydenta Miasta Nowego Sącza do złoŜenia zabezpieczenia kwoty
dofinansowania, o której mowa w § 1. w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wystawcy
weksla niezupełnego oraz notarialnego oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji do
kwoty 500 000,00 PLN stanowiącej wysokość rzeczywiście otrzymanego dofinansowania,
powiększonej o naleŜne odsetki, liczone w sposób przyjęty dla naliczania odsetek od zaległości
podatkowych, a takŜe wszelkie koszty, poniesione przez Remitenta w związku z dochodzeniem
jego naleŜności od Wystawcy Weksla, włączając w to koszty ekspertyz prawnych.
§ 3. Ewentualna spłata zobowiązania nastąpi z dochodów własnych budŜetu miasta w okresie
zabezpieczenia.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Nowego Sącza.
§ 5. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
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