
UCHWAŁA NR VIII/42/2015
RADY GMINY LUBRZA

z dnia 8 czerwca 2015 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XX/164/2013 Rady Gminy Lubrza z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie 
przystąpienia do realizacji wspólnego projektu w ramach konkursu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego 
„Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny 

oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego” współfinansowanego ze środków 
Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 51 ust. 1, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i 1318; z 2014 r. poz. 379 i 1072), Rada Gminy Lubrza uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XX/164/2013 Rady Gminy Lubrza z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie przystąpienia
do realizacji wspólnego projektu w ramach konkursu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego „Rozwój miast poprzez 
wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę 
z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego” współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, zmienionej uchwałą nr XXVII/220/2013 Rady Gminy Lubrza z dnia 
30 października 2013r., uchwałą nr XXXII/280/2014 Rady Gminy Lubrza z dnia 17 czerwca 2014r. oraz uchwałą
nr XXXXIV/294/2014 Rady Gminy Lubrza z dnia 28 października 2014r.,

- § 1 otrzymuje brzmienie:

„Wyraża się zgodę na przystąpienie do wspólnie przygotowywanego przez 17 Partnerów, w tym Gminę 
Nysa jako Lidera Partnerstwa projektu pn. „Partnerstwo Nyskie 2020”, w ramach konkursu Ministerstwa 
rozwoju Regionalnego „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu 
terytorialnego, Dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego” 
współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, 
planowanego do realizacji w latach 2014-2016, o szacunkowej wartości całkowitej 2.669.830,28 zł, w tym 
15% wydatków kwalifikowanych i 100% wydatków niekwalifikowanych.”,

- § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Szacunkowa wartość projektu określona w § 1 wyniesie dla jednego partnera 157.048,84zł; w tym wkład 
własny 25.936,97 zł .”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubrza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady

Elżbieta Szwadowska
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