
Uchwała nr   XXXVI / 472 / 2006 
Rady Gminy Pawłowice 

 
z dnia 30 czerwca 2006 r. 

 
 
 
w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie przez Wójta Gminy Pawłowice umowy oraz 
wystawienia zabezpieczenia w formie „weksla in blanco” dla inwestycji pn. „Budowa 
wielofunkcyjnego boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią z możliwością zamiany  
na lodowisko i z pawilonem sportowym w Pawłowicach”    
 
 
 
Na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym - art. 18 ust. 1, ust.2 pkt 9 lit e  
i pkt 10 oraz art. 51 ust. 1, art. 58 ust. 1, (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591  
z późniejszymi zmianami), po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Gospodarki i Mienia Komunalnego 
oraz Komisji Działalności Społecznej 

 
 

Rada Gminy Pawłowice 
uchwala 

 
 

§ 1 
 
Wyrazić zgodę na zawarcie przez Wójta Gminy Pawłowice umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia, 
p.n. „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią  
z możliwością zamiany na lodowisko  i  z pawilonem sportowym w Pawłowicach”  
do kwoty 500 000,00 zł ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. 

 
§ 2  

Wyrazić zgodę na wystawienie przez Wójta Gminy Pawłowice weksla “in blanco” Gminy Pawłowice  
i podpisanie deklaracji do weksla w celu zabezpieczenia roszczeń dotyczących zwrotu tych środków, 
na zasadach określonych w umowie.   
 

§ 3 
 

Realizacja zobowiązania, w przypadkach określonych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej 
i Sportu z dnia 11 lutego 2005 roku w sprawie dofinansowania zadań ze środków Funduszu Rozwoju 
Kultury Fizycznej (Dz. U. Nr 28 poz. 237) następowała będzie z dochodów własnych gminy. 
 

§ 4 
 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
 

 
§ 5 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
UZASADNIENIE UCHWAŁY  

 
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Wójta Gminy Pawłowice umowy oraz wystawienia 
zabezpieczenia w formie „weksla in blanco” dla inwestycji PN. „Budowa wielofunkcyjnego boiska 

sportowego ze sztuczną nawierzchnią z możliwością zamiany na lodowisko i z pawilonem sportowym 
w Pawłowicach” 

 
Uchwała podejmowana jest w związku z pozytywnym rozpatrzeniem możliwości dofinansowania 
budowy wielofunkcyjnego obiektu sportowo – rekreacyjnego (boisko-lodowisko) GOS w Pawłowicach, 
przez Ministerstwo Sportu za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego  
w Katowicach.   
 
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Wójta Gminy Pawłowice umowy oraz 
wystawienia zabezpieczenia w formie „weksla in blanco” dla inwestycji PN. „Budowa wielofunkcyjnego 
boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią z możliwością zamiany na lodowisko i z pawilonem 
sportowym w Pawłowicach” stanowić będzie załącznik do wniosku do Ministerstwa Sportu  
o dofinansowanie modernizacji, remontów i inwestycji obiektów sportowych, który gmina Pawłowice 
ma obowiązek złożenia w celu uzyskania 500 tys. złotych dotacji.  
 
Ministerstwo Sportu wymaga, by Rada Gminy Pawłowice wyraziła Wójtowi Gminy Pawłowice zgodę 
na zawarcie umowy na dofinansowanie tej inwestycji. Jako zabezpieczenie prawidłowego                         
i terminowego wydatkowania przyznanych środków finansowych Wójt Gminy Pawłowice jest 
zobligowany do uzyskania zgody Rady Gminy na wystawienie weksla „in blanco” i podpisanie 
deklaracji wekslowej. Zabezpieczenie to jest wymagane w celu egzekucji ewentualnych roszczeń 
dotyczących zwrotu tych środków przez Ministerstwo Sportu.   
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