UCHWAŁA NR XXXI/300/2012
RADY GMINY SZEMUD
z dnia 29 listopada 2012 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy sponsoringu ze spółką Ekolan Spółka
Akcyjna
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15,w zw. z art. 18 ust.2 pkt. 9 e ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.)
Rada Gminy Szemud uchwala, co następuje:
§ 1.
1. W celu realizacji inwestycji gminnej w postaci budowy drogi oraz na budowę sieci
kanalizacji deszczowej w miejscowości Dobrzewino na wniosek mieszkańców miejscowości
Dobrzewino zamierza pozyskać środki finansowe w ramach sponsoringu i wyraża zgodę na
zawarcie umowy sponsoringu na okres lat 3 (trzech) ze spółką Ekolan Spółka Akcyjna z siedzibą
w Gdyni przy ulicy Wielkokackiej 2, wpisanej do rejestru przdsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku pod numerem KRS 0000012266
polegajacej na informowaniu opinii publicznej o działanich sponsoringowych Sponsora,
w zamian za pozyskanie przez Gminę środków finansowych deklarowanych w wysokości
254.000 zł netto.
2. Gmina zamierza i deklaruje przeznaczyć je na realizację inwestycji gminnej Pt.
modernizacji i remontu drogi na osiedlu "Tuchomek" w Dobrzewinie oraz budowy kanalizacji
deszczowej.
1) Środki pieniężne deklarowane przez Sponsora mają być wniesione w dwóch ratach
powiększone o należny podatek VAT w wysokości 23% na dzień zawarcia umowy
a) w terminie do dnia 30 stycznia 2013 roku - pierwszą ratę w kwocie 54 000 złotych
powiększoną o podatek VAT
b) w terminie 20 dni od daty powiadomienia Sponsora przez Sponsorowanego o konieczności
wpłaty. W związku z zamiarem wykorzystania środków na realizację inwestycji gminnej
Gmina uzależni termin wpłaty drugiej raty w wysokości 200.000 zł powiększonej o podatek
VAT od planowanej daty zakończenia inwestycji przez wykonawcę wyłonionego w wyniku
przetargu publicznego
2) Działania sponsorskie Gminy mają polegać na poinformowaniu opinii publicznej o tych
działaniach, jak również o samym Sponsorze, poprzez umieszczenie odpowiedniej informacji:
na stronie internetowej Sponsorowanego (wraz z odpowiednimi linkami do stron
internetowych Sponsora), przez okres trzech lat od dnia zawarcia niniejszej umowy. Treść
informacji zostanie opracowana przez Sponsora i przekazana Sponsorowanemu. Treść tych
informacji winna nawiązywać do faktu pozyskania środków, które Gmina mogła przeznaczyć
na inwestycje.
3) Wniesienie środków ma być zabezpieczone dwoma wekslami in blanco z wystawienia
Sponsora wraz z deklaracją wekslową zabezpieczającymi płatność każdej części świadczenia
pieniężnego Sponsora.
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§ 2.
Upoważnia sie Wójta Gminy do zawarcia umowy sponsoringu oraz do wniesienia inwestycji
do budżetu Gminy na rok 2013 do wysokości pozyskanych środków.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gminy
mgr Grzegorz Lasowski
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