
Uchwała Nr 636/XXIV/2016
Rady Miasta Lublin

z dnia 21 grudnia 2016 r.

w sprawie przystąpienia do projektu partnerskiego i zabezpieczenia środków finansowych
w budżecie Miasta Lublin na lata 2017-2021 na realizację projektu: „CreArt. Sieć miast

na rzecz twórczości artystycznej” współfinansowanego w ramach Komponentu Kultura 
Programu Kreatywna Europa ze środków Komisji Europejskiej

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 12 i 12 a 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
Wyraża się zgodę na przystąpienie Miasta Lublin w charakterze partnera projektu do projektu 

partnerskiego pn. „CreArt. Sieć miast na rzecz twórczości artystycznej” z Valladolid (Hiszpania) w roli 
lidera (partnera wiodącego) projektu, a także Genuą (Włochy), Clermont-Ferrand (Francja), 
Katowicami (Polska), Rouen (Francja), Lecce (Włochy), Liverpoolem (Wielka Brytania), Kownem 
(Litwa), Aveiro (Portugalia), Zagrzebiem (Chorwacja) i Skopje (Macedonia) jako partnerami projektu.

§ 2
Postanawia się zapewnić finansowanie realizacji projektu: „CreArt. Sieć miast na rzecz twórczości 

artystycznej”, o całkowitej wartości 1 029 355,42 PLN (słownie: jeden milion dwadzieścia dziewięć 
tysięcy trzysta pięćdziesiąt pięć złotych 42/100), poprzez przeznaczenie w budżecie miasta na ten 
cel w roku 2017 kwoty 204 034,87 PLN (słownie: dwieście cztery tysiące trzydzieści cztery złote 
87/100), w roku 2018 kwoty 324 168,49 PLN (słownie: trzysta dwadzieścia cztery tysiące sto 
sześćdziesiąt osiem złotych 49/100), w roku 2019 kwoty 246 042,66 PLN (słownie: dwieście 
czterdzieści sześć tysięcy czterdzieści dwa złote 66/100), w roku 2020 kwoty 138 381,46 PLN 
(słownie: sto trzydzieści osiem tysięcy trzysta osiemdziesiąt jeden złotych 46/100), a w roku 2021 
kwoty 116 727,96 PLN (słownie: sto szesnaście tysięcy siedemset dwadzieścia siedem złotych 
96/100). Wkład własny Gminy Lublin w wydatkach projektu wyniesie 50% i będzie stanowił kwotę 
514 677,71 PLN (słownie: pięćset czternaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt siedem złotych 
71/100).

§ 3
Warunkiem realizacji projektu „CreArt. Sieć miast na rzecz twórczości artystycznej” jest uzyskanie 

współfinansowania ze środków zewnętrznych (w formie zaliczki stanowiącej 80% wartości 
dofinansowania płatnej w dwóch ratach oraz refundacji stanowiącej 20% wartości dofinansowania) 
do wysokości 50% wartości wydatków kwalifikowanych projektu, o których mowa w § 2 niniejszej 
uchwały.

§ 4
Uchwała niniejsza ma charakter intencyjny i stanowi gwarancję zaangażowania Gminy Lublin

w realizację projektu „CreArt. Sieć miast na rzecz twórczości artystycznej”.

§ 5
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublina.

§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
z up. Przewodniczącego Rady Miasta Lublin

Jarosław Pakuła
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Lublin
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