
UCHWAŁA NR XXVII/234/13
RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE

z dnia 27 lutego 2013 r.

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 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 
214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 
167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, 
z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, 
z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, 
z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149 poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 
567), Rada Miejska w Grodkowie uchwala co następuje: 

§ 1. 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% wkład własny. 

§ 2. 1. Szacunkowa wartość projektu określona w § 1 wyniesie dla jednego Partnera 157 048,84 zł, w tym 
wkład własny 23 557,33 zł. 

2. Partner w poszczególnych latach realizacji projektu zabezpieczy środki finansowe w następujących kwotach: 
rok 2014 – 11 329,42 zł, rok 2015 – 22 310,59 zł rok 2016 – 123 408,83 zł. 

3. Wartości określone w § 1 oraz w ust. 1 i ust. 2 zostały obliczone przy zastosowaniu kursu euro NBP z dnia 
30.11.2012 r. (1 EURO = 4,1273 PLN) i mogą ulec zmianie biorąc pod uwagę zastosowanie innego kursu euro 
w umowie dofinansowania projektu. 

§ 3. 1. Źródłem zabezpieczenia środków na realizację projektu w części dotyczącej Gminy Grodków, 
wynoszącej 1/17 całkowitej wartości projektu wskazanej w § 1 będą dochody własne Gminy Grodków z tytułu 
podatku od nieruchomości. 

2. Środki na realizację projektu, określone w ust. 1 Gmina Grodków przekaże do budżetu Gminy Nysa, jako 
Lidera Partnerstwa, w formie dotacji celowej, płatnej w poszczególnych latach i wysokościach określonych w § 
2 ust. 2, na podstawie umowy dotacji, zawartej z Liderem Partnerstwa w terminie do dnia 31 października 2013 r. 

3. Niezależnie od postanowień § 2 ust. 3 kwoty dotacji przypadające na poszczególne lata, określone w § 2 ust. 
2 mogą ulec zmianie bez konieczności zmiany niniejszej uchwały, z zastrzeżeniem, że łączna wysokość środków 
na realizację projektu określona w ust. 1 nie może ulec zmianie. 
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§ 4. Traci moc uchwała nr XXV/213/12 z dnia 19 grudnia 2012 r. 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. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Grodkowa. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady 

Dariusz Gajewski
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