UCHWAŁA NR XXI/228/13
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU
z dnia 26 czerwca 2013 r.
w sprawie zawarcia przez Gminę Czerwieńsk wspólnie z Gminami: Siedlisko, Nowa Sól, Otyń, Sulechów,
Zielona Góra, Krosno Odrzańskie, Cybinka, Górzyca, Kostrzyn nad Odrą Umowy Partnerskiej
z Województwem Lubuskim
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 oraz art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2013 r., poz. 594) uchwala się, co następuje:
§ 1. Gmina Czerwieńsk zawiera wspólnie z Gminami: Siedlisko, Nowa Sól, Otyń, Sulechów, Zielona Góra,
Krosno Odrzańskie, Cybinka, Górzyca, Kostrzyn nad Odrą Umowę Partnerską z Województwem Lubuskim Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego, dotyczącą realizacji projektu pn:. ,,Lubuskie aktywne
i turystyczne” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2007-2013, polegającego na realizacji zadania inwestycyjnego - budowy małych przystani
rzecznych na Odrze i Warcie, na warunkach określonych w umowie Partnerskiej.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerwieńska.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie
Podstawą wspólnych działań będzie umowa Partnerska o wspólnej realizacji projektu ,,Lubuskie aktywne
i turystyczne”, w tym zadania inwestycyjnego związanego z budową 10 małych przystani (zadanie inwestycyjne
to część projektu dotycząca budowy małych przystani w gminach nadodrzańskich). Partnerzy projektu powierzą
Województwu Lubuskiemu pełnienie roli Beneficjenta.
Partnerzy projektu zobowiązują się:
- w ramach prac przygotowawczych: do opracowania dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego wraz
z kosztorysami oraz pozwoleniem na budowę (na każdą z gmin osobno oraz na województwo lubuskie)
i przekazania niniejszej dokumentacji Beneficjentowi; (wydatek ten stanowi koszt własny gminy i nie
kwalifikuje się do wsparcia z LRPO);
- do zapewnienia otwartego i publicznego dostępu do infrastruktury rzecznej;
- utrzymania i ponoszenia kosztów eksploatacji małej infrastruktury rzecznej przekazanej na własność gmin po
zakończeniu realizacji projektu;
- osiągnięcia wskaźników
z Beneficjentem.
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Beneficjent zobowiązuje się do:
- realizacji zadania inwestycyjnego w ramach projektu ,,Lubuskie aktywne i turystyczne”;
- pełnienia roli Beneficjenta w tym Inwestora/Zamawiającego dla zadania inwestycyjnego.
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