
Uchwała Nr 601/XXIII/2016
Rady Miasta Lublin

z dnia 17 listopada 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia do realizacji, zabezpieczenia środków finansowych
w budżecie Gminy Lublin na lata 2017-2021 oraz wyrażenia zgody na partnerstwo
w ramach projektu DEMO-EC - Rozwój zrównoważonego zarządzania mobilnością

w miastach Europy

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 DEMO-EC - Rozwój zrównoważonego zarządzania 

mobilnością w miastach Europy (DEMO-EC - Development of sustainable mobility 
management in European cities) współfinansowany ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg Europa 2014-2020.

§ 2
Zabezpiecza w budżecie Gminy Lublin na lata 2017-2021 środki finansowe na 

bieżącą realizację projektu w kwocie 991 464,00 PLN (słownie: dziewięćset 
dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt cztery złote), w tym w roku 2017 - 
207 100,00 PLN (słownie: dwieście siedem tysięcy sto złotych), w roku 2018 -
292 120,00 PLN (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto dwadzieścia 
złotych), w roku 2019 - 353 160,00 PLN (słownie: trzysta pięćdziesiąt trzy tysiące sto 
sześćdziesiąt złotych), w roku 2020 - 67 144,00 PLN (słownie: sześćdziesiąt siedem 
tysięcy sto czterdzieści cztery złote), w roku 2021 - 71 940,00 PLN (słownie: 
siedemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset czterdzieści złotych).

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

Regionalnego, natomiast 15% stanowić będzie wkład własny pieniężny Gminy Lublin
w kwocie 148 720,00 PLN (słownie: sto czterdzieści osiem tysięcy siedemset 
dwadzieścia złotych), w tym w roku 2017 - 31 065,00 PLN (słownie: trzydzieści jeden 
tysięcy sześćdziesiąt pięć złotych), w roku 2018 - 43 818,00 PLN (słownie: czterdzieści 
trzy tysiące osiemset osiemnaście złotych), w roku 2019 - 52 974,00 PLN (słownie: 
pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset siedemdziesiąt cztery złote), w roku 2020 - 
10 072,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy siedemdziesiąt dwa złote), w roku 2021 - 
10 791,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden złotych).

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

Aufbauwerk Region Leipzig GmbH (Niemcy) oraz z partnerami projektu: Miasto Lipsk 
(Niemcy), Amt für Wirtschaftsförderung (Niemcy), Razvojna Agencija Sinergija 
(Słowenia), FAMCP Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias 
(Hiszpania), Gmina Genua (Włochy) oraz Statutární Město Liberec (Czechy) w celu 
wspólnej realizacji Projektu.
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§ 5
Warunkiem realizacji projektu jest podpisanie przez Partnera Wiodącego Projektu 

umowy o dofinansowanie projektu oraz umowy partnerskiej pomiędzy partnerami.

§ 6
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin.

§ 7
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Przewodniczący Rady Miasta Lublin

Piotr Kowalczyk
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