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Uchwała Nr 111/IX/2011
Rady Miasta Lublin

z dnia 21 kwietnia 2011 r.

w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy 
Lublin na lata 2011 – 2014 na realizację projektu "Lublin i Rzeszów - 

współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych", współfinansowanego 
w ramach Działania 1.4.4 Programu Operacyjnego Rozwój Polski 

Wschodniej na lata 2007 - 2013, ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy 

partnerskiej 

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) – 
Rada Miasta Lublin uchwala, co następuje: 

§ 1
Zabezpiecza środki finansowe w latach 2011-2014 na realizację 

projektu "Lublin i Rzeszów - współpraca i wykorzystanie szans 
rozwojowych", w ramach działania 1.4.4. Programu Operacyjnego 
Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013, o całkowitej wartości 2 200 
000 PLN (słownie: dwa miliony dwieście tysięcy złotych), w tym wartość 
projektu przypadająca Gminie Lublin 1 200 000 PLN (słownie: jeden 
milion dwieście tysięcy złotych), poprzez przeznaczenie w budżecie 
miasta na ten cel w roku 2011 kwoty 10 000,00 PLN (słownie: dziesięciu 
tysięcy złotych), w roku 2012 kwoty 400 000,00 PLN (słownie: czterysta 
tysięcy złotych), w roku 2013 kwoty 400 000,00 PLN (słownie: czterysta 
tysięcy złotych), w roku 2014 kwoty 390 000,00 PLN (słownie: trzysta 
dziewięćdziesiąt tysięcy złotych). Wkład własny Gminy Lublin 
w wydatkach projektu wyniesie 10% i będzie stanowił kwotę 120 000 PLN 
(słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych). 

§ 2
Wyraża się zgodę na: 
1) zawarcie umowy partnerskiej z Miastem Rzeszów w celu realizacji 

projektu "Lublin i Rzeszów - współpraca i wykorzystanie szans 
rozwojowych". 

2) pełnienie przez Gminę Lublin roli Partnera Wiodącego (Lidera) projektu. 
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§ 3
Uchwała niniejsza ma charakter intencyjny i stanowi gwarancję 

zaangażowania Gminy Lublin w realizację projektu "Lublin i Rzeszów - 
współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych", w ramach działania 1.4.4 
Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Warunkiem realizacji 
projektu jest uzyskanie współfinansowania ze środków zewnętrznych (w 
formie refundacji) do wysokości 90% wartości wydatków kwalifikowanych 
projektu, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały. 

§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin. 

§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Lublin 

Piotr Kowalczyk


