
Uchwała Nr 529/XXIII/2012
Rady Miasta Lublin

z dnia 6 września 2012 r.

w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Lublin oraz 
wyrażenia zgody na partnerstwo w ramach realizacji projektu „HERMAN – 
Zarządzanie Dziedzictwem Kulturowym na obszarze Europy Środkowej” 

Na podstawie art. 10 ust. 1 oraz art. 18 ust. 2 pkt 12a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późń. zm.) - Rada 
Miasta Lublin uchwala, co następuje: 

§ 1
Wyraża zgodę na zawarcie umowy partnerskiej z liderem projektu: miastem Eger 

(Węgry) oraz partnerami projektu: Narodowym Urzędem Dziedzictwa Kulturowego 
w Budapeszcie (Węgry), Miastem Koszyce (Słowacja), Instytutem Rozwoju Miast 
w Krakowie (Polska), Marco Polo System EEIG (Włochy), Gminą Ravenna (Włochy), 
Prowincją Ferrara (Włochy), Prowincją Treviso (Włochy) i Publicznym Instytutem 
MARIBOR 2012 – Europejską Stolicą Kultury (Słowenia) w celu wspólnej realizacji 
projektu: „HERMAN – Zarządzanie Dziedzictwem Kulturowym na obszarze Europy 
Środkowej”. 

§ 2
Zabezpiecza środki finansowe w budżecie Gminy Lublin na lata 2012-2015 w kwocie 

815 652,60 PLN (słownie: osiemset piętnaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt dwa złote 
i sześćdziesiąt groszy), w tym w roku 2012 kwotę 40 924,80 PLN (słownie: czterdzieści 
tysięcy dziewięćset dwadzieścia cztery złote i osiemdziesiąt groszy), w roku 2013 kwotę 
279 308,40 PLN (słownie: dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta osiem 
złotych i czterdzieści groszy), w roku 2014 kwotę 420 042 PLN (słownie: czterysta 
dwadzieścia tysięcy czterdzieści dwa złote) i w roku 2015 kwotę 75 377,40 (słownie: 
siedemdziesiąt pięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt siedem złotych i czterdzieści groszy). 

§ 3
Wkład własny Gminy Lublin w wydatkach wyniesie 15% wartości zadań Gminy Lublin 

w kwocie 122 347,90 PLN (słownie: sto dwadzieścia dwa tysiące trzysta czterdzieści 
siedem złotych i dziewięćdziesiąt groszy). 

§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin. 

§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
Przewodniczący Rady Masta 

Lublin 

Piotr Kowalczyk
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