Zarządzenie Nr 86/2011
Burmistrza Słubic
z dnia 12 kwietnia 2011r.

w sprawie udzielenia poręczenia dla Fundacji „Zielonej Doliny Odry i Warty”

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tj. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. ze zmianami) oraz Uchwały Nr
VI/46/2011 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 31 marca 2011 r. zarządzam, co
następuje:

§ 1.1 Udziela się poręczenia w łącznej kwocie 34.000,00 zł (słownie:
trzydzieści cztery tysiące złotych) gwarancji bankowej udzielonej przez Gospodarczy
Bank Wielkopolski S.A. I Oddział w Poznaniu dla Fundacji „Zielonej Doliny Odry i
Warty” pełniącej funkcję Lokalnej Grupy Działania.
2. Spłata ewentualnych zobowiązań wynikających z udzielanego poręczenia
następować będzie z dochodów własnych Gminy Słubice.
§ 2. Poręczenie obowiązuje do 30 kwietnia 2015 r.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Uzasadnienie do
Zarządzenia Nr 86/2011
Burmistrza Słubic
z dnia 12 kwietnia 2011r.

Fundacja Zielonej Doliny Odry i Warty pełni funkcje Lokalnej Grupy Działania
(LGD) realizując oś IV PROW 2007-2013. W ramach tego projektu Gmina Słubice
oraz pięć innych gmin zasiada w Organie Decyzyjnym

(oceniając wnioski o

przyznanie pomocy). W bieżącym roku Fundacja została zobligowana przez
instytucję wdrażającą – Urząd Marszałkowski do uzyskania gwarancji bankowych na
zabezpieczenie zaliczki na „Funkcjonowanie LGD”. Wysokość gwarancji na
zabezpieczenie zaliczki wynosi 202 400 zł. Uzyskanie gwarancji w przypadku
Fundacji zależne jest między innymi od

poręczenia wysokości gwarancji przez

Gminę Słubice jak i pozostałe gminy.
Fundacja Zielonej Doliny Odry i Warty ma podpisana umowę z Urzędem
Marszałkowskim Województwa Lubuskiego na „Funkcjonowanie Lokalnej Grupy
Działania” na lata 2011-2014 na łączna kwotę refundacji 1 196 135 zł oraz umowę
kredytową z bankiem BGK SA na wysokość 80% tej kwoty. Urząd Marszałkowski
Województwa Lubuskiego zobowiązany jest udzielić zaliczkę w wysokości 184 000
zł., po uprzednim przedstawieniu przez LGD gwarancji bankowej na zabezpieczenie
ww. zaliczki.
W związku z zaistniałą sytuacją
zwróciła się do

Fundacja Zielonej Doliny Odry i Warty

gmin z prośba o udzielenie poręczenia gwarancji bankowej w

wysokości 34 000 złotych przez każdą z sześciu gmin. Brak poręczenia będzie się
wiązał z brakiem uzyskania gwarancji bankowej niezbędnej do otrzymania zaliczki
zamykając tym samym możliwość dalszej pracy LGD.
Poręczenie gwarancji bankowej na zabezpieczenie zaliczki dotyczy okres u od
1 kwietnia 2011r. do 30 kwietnia 2015r.

