Uchwała Nr XXIX/360/2008
Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 22 lipca 2008 r.

w sprawie: upoważnienia Prezydenta Miasta Nowego Sącza do zaciągnięcia zobowiązania
przekraczającego rok budżetowy na wydatki związane z realizacją zadania
inwestycyjnego pn.: „Usuwanie szkód powodziowych na potoku
Szczubanowski w km. 0+600-2+600 w m. Nowy Sącz”.

Działając na podstawie art. 10 ust 2 i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591z późniejszymi zmianami) oraz art.
175 ust 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249,
poz. 2104 z późniejszymi zmianami) Rada Miasta Nowego Sącza, na wniosek Prezydenta Miasta,
uchwala co następuje:
§1
Rada Miasta Nowego Sącza postanawia w latach 2008 - 2009 udzielić Województwu
Małopolskiemu pomocy finansowej w wysokości 84 000,00 PLN (słownie złotych:
osiemdziesiąt cztery tysiące 00/100), co stanowi 70 % kosztów dokumentacji projektowej
regulacji potoku Szczubanowski. Pomoc powyższa przeznaczona będzie na dofinansowanie
kosztów opracowania tej dokumentacji przez Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń
Wodnych w Krakowie.
Harmonogram wydatkowania środków finansowych przedstawia się następująco:
w roku 2008 (IV kwartał) - 42 000 PLN
w roku 2009 (III kwartał) - 42 000 PLN
§2
Rada Miasta upoważnia Prezydenta Miasta Nowego Sącza do podjęcia w 2008 roku rozmów
z Województwem Małopolskim w sprawie zawarcia porozumienia o udzieleniu dalszej
pomocy finansowej na sfinansowanie kosztów robót budowlanych zadania, które będzie
realizowane według dokumentacji, o której mowa § 1 przez Małopolski Zarząd Melioracji
i Urządzeń Wodnych w Krakowie.
Rada Miasta jednocześnie zobowiązuje Prezydenta do przedłożenia Radzie Miasta, przed
rozpoczęciem realizacji tej inwestycji, projektu uchwały o udzieleniu dalszej pomocy
finansowej Województwu Małopolskiemu, wraz z umową regulującą zasady udzielania tej
pomocy.
§3
Pomoc, o której mowa w § 1 uchwały, realizowana będzie z dochodów Budżetu Miasta
w latach 2008-2009.

§4
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.
§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta
(-) Stefan Chomoncik

