
Uchwała Nr 273/X/2015
Rady Miasta Lublin

z dnia 22 października 2015 r.

w sprawie zatwierdzenia do realizacji, zabezpieczenia środków finansowych w budżecie 
Gminy Lublin na lata 2015-2016 oraz wyrażenia zgody na partnerstwo w ramach projektu

pt. „Creating a Good Local Economy through procurement”

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 12 i 12a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) - Rada Miasta Lublin uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza do realizacji w okresie od 15 września 2015 r. do 15 marca 2016 r. projekt „Creating 
a Good Local Economy through procurement”, współfinansowany ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu URBACT III.

§ 2

Zabezpiecza w budżecie Gminy Lublin na lata 2015-2016 środki finansowe na bieżącą realizację 
projektu w kwocie 36 590,00 PLN (słownie: trzydzieści sześć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt 
złotych), w tym w roku 2015 - 17 895,00 PLN (słownie: siedemnaście tysięcy osiemset 
dziewięćdziesiąt pięć złotych), w roku 2016 - 18 695,00 PLN (słownie: osiemnaście tysięcy sześćset 
dziewięćdziesiąt pięć złotych).

§ 3

Projekt finansowany będzie w 85% z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, natomiast 
15% stanowić będzie wkład własny pieniężny Gminy Lublin w kwocie 5 489,00 PLN (słownie: pięć 
tysięcy czterysta osiemdziesiąt dziewięć złotych), w tym w roku 2015 - 2 686,00 PLN (słownie: dwa 
tysiące sześćset osiemdziesiąt sześć złotych), w roku 2016 - 2 803,00 PLN (słownie: dwa tysiące 
osiemset trzy złote).

§ 4

Wyraża zgodę na zawarcie umowy partnerskiej z liderem projektu Miastem Preston (Wielka 
Brytania) oraz z partnerami projektu: Miastem Almelo (Holandia), Miastem Albacete (Hiszpania), 
Miastem Koszalin (Polska), w celu wspólnej realizacji Projektu.

§ 5

Warunkiem realizacji projektu „Creating a Good Local Economy through procurement” jest 
podpisanie umowy o dofinansowanie projektu.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
z up. Przewodniczącego Rady Miasta Lublin

Jarosław Pakuła
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Lublin
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