
Uchwała Nr 678/XXVII/2013
Rady Miasta Lublin

z dnia 17 stycznia 2013 r.

w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy 
Lublin na lata 2013 - 2015 oraz wyrażenia zgody na partnerstwo 

w ramach realizacji projektu "USER - Zmiany i konflikty w wykorzystaniu 
przestrzeni publicznych" 

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

§ 1
Wyraża zgodę na zawarcie umowy partnerskiej z liderem projektu 

Metropolią Grenoble (Francja) i partnerami projektu: Miastem Kraków, 
Miastem Drezno (Niemcy), Miastem Malaga (Hiszpania), Miastem Lizbona 
(Portugalia), Miastem Kopenhaga (Dania), Miastem Pescara (Włochy), 
Miastem Ryga (Łotwa), w celu wspólnej realizacji projektu "USER - Zmiany 
i konflikty w wykorzystaniu przestrzeni publicznych" współfinansowanego ze 
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu 
URBACT II. 

§ 2
Zabezpiecza w budżecie Gminy Lublin na lata 2013 - 2015 środki 

finansowe na bieżącą realizację projektu w kwocie 194 460 PLN (słownie: sto 
dziewięćdziesiąt cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt złotych), w tym w roku: 
2013 – 73 545 PLN (słownie: siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset czterdzieści 
pięć złotych), 2014 – 86 204 PLN (słownie: osiemdziesiąt sześć tysięcy 
dwieście cztery złote), 2015 – 34 711 PLN (słownie: trzydzieści cztery tysiące 
siedemset jedenaście złotych). 

§ 3
Warunkiem realizacji projektu "USER - Zmiany i konflikty w wykorzystaniu 

przestrzeni publicznych" jest uzyskanie dofinansowania ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu USER 
II, do wysokości 80% wartości projektu, o której mowa w § 1 niniejszej 
uchwały. 

§ 4
Wkład własny Gminy Lublin w ramach realizacji projektu wyniesie 38 892 

PLN (słownie: trzydzieści osiem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dwa złote) 
stanowiące 20% wartości projektu, w tym w roku 2013 – 14 709 PLN (słownie: 
czternaście tysięcy siedemset dziewięć złotych), w roku 2014 – 17 241 PLN 
(słownie: siedemnaście tysięcy dwieście czterdzieści jeden złotych) i w roku 
2015 – 6 942 PLN (słownie: sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści dwa złote). 
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§ 5
Uchwała niniejsza ma charakter intencyjny i stanowi gwarancję 

zaangażowania Miasta Lublin w realizację projektu "USER - Zmiany i konflikty 
w wykorzystaniu przestrzeni publicznych". 

§ 6
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin. 

§ 7
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Masta 
Lublin 

Piotr Kowalczyk
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