
Uchwała Nr 562/XXI/2016
Rady Miasta Lublin

z dnia 20 października 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia do realizacji, zabezpieczenia środków finansowych w budżecie 
Gminy Lublin na lata 2016-2017 oraz wyrażenia zgody na partnerstwo w ramach projektu 

pt. CIA7 - Miasta wdrażające art. 7

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 12a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z późn. zm.) - Rada Miasta Lublin uchwala, co następuje:

§ 1
Zatwierdza do realizacji projekt CIA7 - Cities in Article 7 (Miasta wdrażające art. 7) 

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Programu URBACT III.

§ 2
Zabezpiecza w budżecie Gminy Lublin na lata 2016-2017 środki finansowe na bieżącą 

realizację projektu w kwocie 48 614,00 PLN (słownie: czterdzieści osiem tysięcy sześćset 
czternaście złotych), w tym w roku 2016 - 19 446,00 PLN (słownie: dziewiętnaście tysięcy 
czterysta czterdzieści sześć złotych) i w roku 2017 - 29 168,00 PLN (słownie: dwadzieścia 
dziewięć tysięcy sto sześćdziesiąt osiem złotych).

§ 3
Projekt finansowany będzie w 85% z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

natomiast 15% stanowić będzie wkład własny pieniężny Gminy Lublin w kwocie 7 292,00 PLN 
(słownie: siedem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dwa złote), w tym w roku 2016 - 2 917,00 
PLN (słownie: dwa tysiące dziewięćset siedemnaście złotych) i w roku 2017 - 4 375,00 PLN 
(słownie: cztery tysiące trzysta siedemdziesiąt pięć złotych).

§ 4
Wyraża zgodę na zawarcie umowy partnerskiej z Partnerem Wiodącym Projektu European 

Métropole of Lille (Francja) oraz z partnerami projektu: miastem Larissa (Grecja), miastem Bari 
(Włochy), miastem Olomouc (Czechy), miastem Sevilla (Hiszpania), miastem Duisburg 
(Niemcy), miastem Pesaro (Włochy) oraz miastem Dublin (Irlandia) w celu wspólnej realizacji 
Projektu.

§ 5
Warunkiem realizacji projektu jest podpisanie przez lidera umowy o dofinansowanie projektu 

oraz umowy pomiędzy partnerami.

§ 6
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin.

§ 7
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Przewodniczący Rady Miasta Lublin

Piotr Kowalczyk

Id: D63CF0B4-132B-444E-9F9A-4368F32F11DB. Podpisany Strona 1 z 1




