UCHWAŁA NR XXIII/241/13
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU
z dnia 25 września 2013 r.
w sprawie zawarcia przez Gminę Czerwieńsk wspólnie z Gminami: Sulechów i Dąbie oraz firmą LFC Sp.
z o.o. i Stowarzyszeniami: Turystyczno Motorowodnym „Odra Czerwieńsk” i „Mieszkańców Lasek”,
Umowy Partnerskiej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 oraz art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 5941) ) uchwala się, co następuje:
§ 1. Gmina Czerwieńsk zawiera wspólnie z Gminami: Sulechów i Dąbie, firmą LFC Sp. z o.o.
i Stowarzyszeniami: Turystyczno Motorowodnym „Odra Czerwieńsk” i „Mieszkańców Lasek” Umowę Partnerską,
dotyczącą realizacji projektu pn: "Rozwój społeczno-gospodarczy Gmin Nadodrzańskich"współfinansowanego
przez Mechanizm Finansowy EOG Norweski Mechanizm Finansowy, polegającego na realizacji projektów
i inicjatyw planistycznych, rozwojowych, środowiskowych, gospodarczych, promocyjnych, inwestycyjnych, na
warunkach określonych w umowie Partnerskiej.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerwieńska.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1) 1)

Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszono w Dz. U. z 2013 r. poz. 645
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Uzasadnienie
Strony wyrażają wolę rozpoczęcia współpracy w zakresie stymulowania zrównoważonego rozwoju
społeczno-gospodarczego Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwa Nadodrzańskich Gmin poprzez realizację
projektów i inicjatyw planistycznych, rozwojowych, środowiskowych, gospodarczych, promocyjnych,
inwestycyjnych. Współpraca w szczególności ma doprowadzić do przygotowania projektu pod nazwą: "Rozwój
społeczno-gospodarczy Gmin Nadodrzańskich" i jego realizacji, co jest efektem otrzymania dofinansowania
z Mechanizmu Finansowego EOG i/lub Norweskiego Mechanizmu Finansowego.
Budżet Projektu:
1.
Podział środków finansowych na realizację projektu pomiędzy Beneficjentem a Partnerem określa
Budżet, stanowiący załącznik nr 5 do Umowy. Budżet jest zgodny z budżetem projektu określonym w umowie
w sprawie Projektu.
2.

Szacowane wydatki kwalifikowane w ramach projektu wynoszą 1.788.400,00 zł

3.

Szacowane całkowite wydatki w ramach projektu wynoszą 1.788.400,00 zł

4.
Partnerzy: Gmina Dąbie i Gmina Sulechów zapewnią środki finansowe na realizację Projektu
zgodnie z planowanym budżetem, w części zadań za które są odpowiedzialne, o których mowa w § 6.
W przypadku pojawienia się nieprawidłowości, Partnerzy ponoszą wszelkie konsekwencje związane
z uchybieniami. Strony zobowiązują się do wniesienia wkładu własnego zgodnie z poniższymi wysokościami:
- Beneficjent – 31,10 % wydatków kwalifkowalnych, tj. 556.133,34 PLN, co stanowi 31.10 % całkowitych
wydatków kwalifikowanych w ramach projektu
- Partner Gmina Dąbie – 37,81 % wydatków kwalifkowalnych, tj. 676.133,33PLN, co stanowi 37,81 %
całkowitych wydatków kwalifikowanych w ramach projektu.
- Partner Gmina Sulechów – 31,10 % wydatków kwalifkowalnych, tj. 556.133,33 PLN, co stanowi 31,10 %
całkowitych wydatków kwalifikowanych w ramach projektu.
Wkład własny każdej z Gmin wynosi 15% wydatków kwalifikowanych.
Dla Gminy Czerwieńsk wynosi 83.420,00 zł.
Wydatki będą rozłożone na lata:
2014 – 122 689,50 zł, wkład własny 18 403,43 zł;
2015 – 181 748,40 zł, wkład własny 27 262,26 zł;
2016 – 251 695,44 zł, wkład własny 37 754,31 zł.

—————————————————————————————————————————————————————————
Id: A8342C35-7294-41F5-9DBA-7C1C1866EDB4. Podpisany
Strona 1

