
$2.

Upoważnia się WÓjta Gminy Roźwienica do zaciągnięcia zobowiązań wekslowych w
Narodowym Funduszu Ockony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie do
kwoty okeślonej w $ l.

Uchwala Nr 185/XXfi!009
Rady Gminy w Roźwienicy

z dnia 26 marca 2009r.

w sprawie uynłvżnieliaIrófu Gminy Roźwieaica da pqjęłia datacji na realiz,lmania
prclrśięlłzięcia p.* 

"Zwięks7lłńe 
możliłaści techniczrych sra'u iierlnostck odpałiedzialnych

za łsuaanie skutląóv powodź, poprzez doposażłnie łł spn@ i unądzrnią'' szczegółowo
okłeślonąo we wniosku o ilofinanwwanie realizacji Projeku ze środków Nandowego Fundllsat
ochłony Środowiska i Gospodańi Wotlnej ł Wanzłwie i ueiągałia złbaniązłń x,ekslałłych'

Na podstawie ań. 18 ust.2 plt 10 i 15 utawy z dnia 8 marca 1990r' o samorządzie
gmilrnym(. Dz.U. z Ż001r. nr 142 poz. 1591' z póź;n. z:r.') oraz na podstawie uchwal.w
bualŹetowej na rok 2008 t 9ŻlXll20o8 z dnia 24 srycnia 2008r 

' 
Rada Gminy

w RoŹwienicy uchwala co następuje:

$r.

Upowaznia się Wójta Gminy Rożrienica do przyjęcia dotacji z Narodowego
Funduszu Ocbrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie
8ó.970,00ź (słownie: osiemdziesiąt sześó Ęsięcy dziewięćset siedemdziesiąt złotych
00/100) na sfinansowanie wydatków na przedsięwzięcie p.n' ,, Zwiększanie
możliwoŚci technicmych shrżb i jednostek odpowiedzialnych za usuwanie skutków
powodzi, poprzez doposażenie w sprzęt i urądzerriia''

$3.

s4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

c ;l' alJełwlpt'



REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA
W RZESZOWIE
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^z dnia 5 maja 2009 t. ,?. fi.:t nell
Kolegium Regionalnej lzby Obrachunkowej

w Rzeszowie

Kolegium Regionalnej lzby Obrachunkowej w Rzeszowie po przeprowadzeniu
postępowania nadzorczego Wobec uchwały Nr 185/XXl/2009 Rady Gminy
W Roźwienicy z dnia 26 marca 2009 r. W sprawie upoważnienia Wójta Gminy
RoŹwjenica do przyjęcia dotacji na realizowania przedsięWzięcia p.n' 

'zwiększanie
możliwości technicznych służb ijednostek odpowiedzialnych za usuwanie skutkóW
powodzi, poprzez doposażenie w sprzęt i Urządzenia" szczegołowo określonego We

Wniosku o doflnansowanie realizacji Projektu ze środkóW Narodowego Funduszu
ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej W Warszawie i zaciągania zobowiązań
Wekslowych, działając na podstawie ań''l 'l ust' 1 pkt 3, ań. 12 ust. 2' art' 18 ust' 1 pkt

1' art. 18a ust' 3 ustawy z dnia 7 pażdziernika 1992roku o regionalnych izbach
obrachunkowych (Dz'U. z2001 l. Nl55, p1z.577 zpóżn' zm.) i ań.9'1 ust. 1 ustawy
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r'Nl142'poz' 1591 z późn.zm.)

stwierdza nieważnośó w całości uchwały Nr 185/xxl/2009 Rady Gminy
w Roźwienicy z dnia 26 marca 2009 !': W sprawie upowaŻnjenia Wójta Gminy
RoŹWienica do przyjęcia dotacji na realizowania pzedsięWzięcia p'n' ,,Zwiększanie
możliwości technicznych służb ijednostek odpowiedzialnych za usuwanie skutkóW
powodzi, popŻez doposażenie W sprzęt i UŻądzenia'' szczegółowo określonego We

Wniosku o dołjnansowanie realizacji Projektu ze środkóW Narodowego Funduszu
ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej W Warszawie i zaciągania zobowiązań
wekslowych.

Uzasadnienie
Uchwała Nr 185/XXV2009 Rady Gminy w RoźWienicy z dnia 26 marca 2009 r'

W sprawie upowaŻnienia Wójta Gmin'/ RoŹwienica do przyjęcia dotacji na

realizowania pŻedsięWzięcia p'n' ,,zwiększanie moŻliwości technicznych służb i
jednostek odpowiedzialnych za usuwanie skutkóW powodzi' poprzez doposażenie W
spzęt i urządzenia'' szczegółowo określonego We wniosku o dofinansowanie
realiiacji Pro]ektu ze środliów Narodowego Funduszu ochrony Środowiska i

Gospodarki Wodnej W Warszawie i zaciąlania zobowiązań \Ą,ekslowych wpłynęła do
Regionalnej lzby Obrachunkowej w Rzeszowie w dniu 14 kwietnia 2009 r.

Badając powyższą uchwałę W trybie nadzoru Kolegium Regionalnej lzby
obrachunkowej W Rzeszowie uchwałą Nr lxl2485l2oo9 z dnia 28 kwietnia 2009 r'

Wszczęło postępowanie nadzorcze Wobec tej uchwały.
Przedmiotową uchwałą Rada Gminy RoŹWienica upoważniła Wójta Gminy
RoŹWjenica do zaciągania zobowiązań Wekslowych Wykraczających poza dany rok

budżetowy w Narodówym Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie na realizację projektu p.n' 

',Zwiększanie możliwości technicznych słuŹb


