
Uchwała Nr 621/XXV/2012
Rady Miasta Lublin

z dnia 16 listopada 2012 r.

w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Lublin oraz 
wyrażenia zgody na partnerstwo w ramach realizacji projektu „Korzystamy 

z doświadczeń - szwajcarski benchmark w Lublinie" 

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 partnerami projektu: Institut für 

Qualitätsmanagement und Angewandte Betriebswirtschaft IQB-FHS (Szwajcaria) 
i Miastem St. Gallen (Szwajcaria) w celu wspólnej realizacji projektu: „Korzystamy 
z doświadczeń - szwajcarski benchmark w Lublinie". 

§ 2
Zabezpiecza środki finansowe w budżecie Gminy Lublin na lata 2013-2014 w kwocie 

794 497,74 PLN (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące czterysta 
dziewięćdziesiąt siedem złotych i siedemdziesiąt cztery grosze), w tym w roku 2013 kwotę 
458 735,88 PLN (słownie: czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset trzydzieści pięć 
złotych i osiemdziesiąt osiem groszy) i w roku 2014 kwotę 335 761,86 PLN (słownie: 
trzysta trzydzieści pięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt jeden złotych i osiemdziesiąt 
sześć groszy). 

§ 3
Wkład własny Gminy Lublin w wydatkach wyniesie 10% wartości zadań Gminy Lublin. 

1. W roku 2013 wartość zadań Gminy Lublin wyniesie 224 046,20 PLN (słownie: dwieście 
dwadzieścia cztery tysiące czterdzieści sześć złotych i dwadzieścia groszy), w tym 
wkład własny, w kwocie 22 404,62 PLN (słownie: dwadzieścia dwa tysiące czterysta 
cztery złote i sześćdziesiąt dwa grosze). 

2. W roku 2014 wartość zadań Gminy Lublin wyniesie 242 400,00 PLN (słownie: dwieście 
czterdzieści dwa tysiące czerysta złotych), w tym wkład własny, w kwocie 24 240,00 
PLN (słownie: dwadzieścia cztery tysiące dwieście czerdzieści złotych). 

§ 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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