
UCHWAŁA Nr 241/2020 

ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO 

z dnia 20 maja 2020 r. 

 

 

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zabezpieczenia umowy zawartej                                      

z Województwem Kujawsko-Pomorskim na realizację zadania pn. „Budowa windy  

wraz z zewnętrzną infrastrukturą w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chełmży” 

 

 

Na podstawie art. 26 ust. 1 i art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o 

samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.1) w związku z art. 247 ust. 2 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. 

zm.2) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na zabezpieczenie umowy z dnia 12 maja 2020 roku                            

Nr SE-II-BRD.924.8.3041.2.2020 na dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 

7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.3), dotyczących obiektów 

służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych z wyjątkiem rozbiórki 

tych obiektów pod nazwą „Budowa windy wraz z zewnętrzną infrastrukturą w Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej w Chełmży” w formie weksla in blanco opatrzonego klauzulą  

„bez protestu” wraz z deklaracją wekslową zawierającą zobowiązanie do zwrotu otrzymanej sumy 

pieniężnej do wysokości 260.000,00 zł (słownie złotych: dwieście sześćdziesiąt tysięcy 00/100)  

wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia 

przekazania środków Powiatowi Toruńskiemu, tj. od dnia obciążenia rachunku bankowego Urzędu 

Marszałkowskiego do dnia poprzedzającego dzień wpływu środków na rachunek bankowy Urzędu 

Marszałkowskiego z zastrzeżeniem, że Województwo może weksel ten opatrzyć datą i miejscem 

płatności według swego uznania zawiadamiając Powiat Toruński o powyższym listem poleconym. 

2. Zabezpieczenie umowy ustanawia się na okres 5 lat od dnia zakończenia zadania. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Toruńskiemu. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

   

                                                                                                            Przewodniczący posiedzenia 

     Starosta Toruński 
 

                           

     Marek Olszewski  

 

                                                           
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1571 i poz. 1815. 
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649 

oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568 i poz. 695. 
3 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1309, 

poz. 1524, poz. 1696, poz. 1712, poz. 1815, poz. 2166 i poz. 2170 oraz z 2020 r. poz. 148 i poz. 695. 


