Uchwała Nr ………….
Rady Gminy Osieczna
z dnia ………….. 2016r.

w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy Osieczna do wspólnej realizacji projektu
pn. „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Z nurtem Wdy” planowanego do realizacji
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata
2014-2020.

Na podstawie art. 10 i art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zm.) oraz art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r.
o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych
w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1146 ze. zm.)
Rada Gminy w Osiecznej uchwala co następuje:
§1
Wyraża się wolę przystąpienia Gminy Osieczna do realizacji projektu partnerskiego
pn. „Pomorskie Szlaki kajakowe – Z nurtem Wdy”, planowanego do realizacji w ramach
Przedsięwzięcia Strategicznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Pomorskiego na lata 2014-2020.
§2
1. Upoważnia się Wójta Gminy Osieczna do podejmowania działań zmierzających do
realizacji Projektu, o którym mowa w § 1.
2. Upoważnia się Wójta Gminy Osieczna do zawarcia porozumienia – umowy partnerskiej,
która w sposób szczegółowy określi zadania poszczególnych Partnerów projektu.
§3
Na Partnera Wiodącego Projektu, o którym mowa § 1 działającego w imieniu własnym
i pozostałych partnerów wskazuje się Gminę Czersk.
§4
Udziela się pełnomocnictwa Partnerowi Wiodącemu do przeprowadzenia konkursu na
partnera / partnerów spoza sektora finansów publicznych.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osieczna
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 10 i art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 1515) wykonywanie zadań publicznych może być realizowane w drodze
współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego.
W związku z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów
w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020
(Dz.U. z 2014 r., poz. 1146 z późn. zm.) w celu wspólnej realizacji projektu, w zakresie określonym
przez instytucję zarządzającą krajowym programem operacyjnym albo instytucję zarządzającą
regionalnym programem operacyjnym, może zostać utworzone partnerstwo przez podmioty wnoszące
do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe, realizujące wspólnie projekt,
zwany dalej „projektem partnerskim”, na warunkach określonych w porozumieniu albo umowie
o partnerstwie.
Mając powyższe na uwadze, uzasadnione jest podjęcie niniejszej uchwały.

