
UCHWAŁA NR XXXII/225/2018
RADY GMINY LUBRZA

z dnia 27 marca 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminnego Ośrodka Kultury w Lubrzy do projektu 
realizowanego w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego 

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
typu: 7.4.1.1 „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2017 r., poz. 1875 i 2232 oraz z 2018 r., poz. 130), § 3 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz 
wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”, operacje 
typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej” oraz operacje typu „Ochrona zabytków i budownictwa 
tradycyjnego” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego 
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz.U. z 2017 r., poz. 1737 oraz z 2018 r., 
poz. 154) Rada Gminy Lubrza uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na przystąpienie Gminnego Ośrodka Kultury w Lubrzy do projektu realizowanego 
w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, typu: 7.4.1.1 „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” 
dla zadania pn. „Przebudowa i wyposażenie świetlicy w Gminnym Ośrodku Kultury w Lubrzy” o szacunkowej 
wartości 150 000 zł brutto.

§ 2. Uchwała jest wymagana przez wytyczne dotyczące wypełniania wniosku o przyznanie pomocy                  
na operację typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”, operacje typu „Kształtowanie przestrzeni 
publicznej” oraz operacje typu „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” w ramach działania 
„Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014–2020.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubrza.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady

Elżbieta Szwadowska
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