UCHWAŁA NR XXVIII/234/2014
RADY GMINY W KONARZYNACH
z dnia 14 marca 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na poręczenie w formie weksla in blanco przyznanych środków dla Spółdzielni
Socjalnej "Damskim Okiem"
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. p lit. e i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.1)) oraz art. 94 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2013 r. poz.
885 z późn. zm.2)) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Wyraża się zgodę i upoważnia Wójta Gminy Konarzyny do poręczenia prawidłowego wykonania
umowy nr 4/OWES/PŚF/2014 o przyznanie środków finansowych na założenie i działalność spółdzielni socjalnej
(osoby fizyczne) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja integracji
społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnieniu sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie
7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej, projekt: „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” współfinansowany ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Umowy z Instytucją Pośredniczącą o dofinansowanie
projektu: UDA-POKL.07.02-22-014/12-00 zawartej w Słupsku w dniu 5 marca 2014 r. w formie weksla „in
blanco” wraz z podpisaną deklaracją do weksla.
2. Poręczenie obowiązuje do 31 marca 2015 r.
3. Gmina Konarzyny poręcza prawidłowe wykonanie projektu oraz prawidłowe wykonanie umowy o wsparcie
finansowe na zatrudnienie w Spółdzielni Socjalnej „Damskim Okiem” do wysokości 114.000,00 zł (słownie
złotych: sto czternaście tysięcy gr. 00).
4. Kwota wskazana w ust. 3 stanowi 100 % udzielonego wspracia finansowego Spółdzielni Socjalnej
„Damskim Okiem”.
§ 2. Spłata ewentualnego zobowiązania z tytułu udzielonego poręczenia pokryta zostanie z dochodów własnych
Gminy - podatek od nieruchomości i rolny od osób prawnych i fizycznych w roku 2015.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Ryszard Ejsmont

1) Zmiany
2) Zmiany

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 1318.
tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646.
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