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UCHWAŁA NR VIII.70.2015
RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ

z dnia 10 czerwca 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do realizacji wspólnego projektu w ramach konkursu 
Ministerstwa Rozwoju Regionalnego „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek 
samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa 

obywatelskiego” współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego

Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 51 ust. 1, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. 
Dz. U. 2013 r., poz. 594 z późn. zm.1)) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XX.251.2013 Rady Miejskiej w Białej z dnia 22 lutego 2013 r. w sprawie przystąpienia 
do realizacji wspólnego projektu w ramach konkursu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego „Rozwój miast poprzez 
wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę 
z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego” współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, zmienionej uchwałą nr XXVII.301.2013 Rady Miejskiej w Białej z dnia 
15 listopada 2013 r., uchwałą nr XXXI.357.2014 Rady Miejskiej w Białej z dnia 27 czerwca 2014 r. oraz uchwałą 
nr XXXIV.391.2014 Rady Miejskiej w Białej z dnia 14 listopada 2014 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. otrzymuje brzmienie:

„Wyraża się zgodę na przystąpienie do wspólnie przygotowywanego przez 17 Partnerów, w tym Gminę 
Nysa jako Lidera Partnerstwa projektu pn. „Partnerstwo Nyskie 2020”, w ramach konkursu Ministerstwa 
rozwoju Regionalnego „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu 
terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego” 
współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, 
planowanego do realizacji w latach 2014-2016, o szacunkowej wartości całkowitej 2.669.830,28 zł, w tym 
15% wydatków kwalifikowanych i 100% wydatków niekwalifikowanych.”;

2) § 2. ust. 1. otrzymuje brzmienie:

„1. Szacunkowa wartość projektu określona w § 1. wyniesie dla jednego partnera 157.048,84 zł; w tym 
wkład własny 25.936,97 zł .”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1) Zm. poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072.
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Uzasadnienie

Gmina Biała przystąpiła w roku 2013 do Partnerstwa Nyskiego 2020, będącego wspólnym projektem gmin
i powiatów w ramach konkursu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Partnerstwo to, w ubiegłym roku rozpoczęło
realizację umowy o dofinansowanie, tj. opracowywanie czterech dokumentów strategicznych: strategii rozwoju,
strategii rozwoju transportu, strategii rynku pracy oraz strategii rozwoju społecznego.

W związku z powstaniem wydatków niekwalifikowanych wynikających z nałożenia korekty na wydatki
ponoszone w ramach realizacji zamówienia publicznego na Podmiot odpowiedzialny za opracowanie dokumentacji
przetargowej, w tym SIWZ projektu pn. "Partnerstwo Nyskie 2020" w wysokości 25% wartości umowy, tj.
40.454,01 zł, nastąpiła regulacja poziomu kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych projektu, dlatego też
u każdego z Partnerów, w tym Gminy Biała, nastąpi wzrost wkładu własnego z kwoty 23.557,33 zł na 25.936,97
zł.

Niniejsza zmiana nie ma wpływu na szacunkową wartość projektu oraz harmonogram płatności przedmiotowego
projektu.

W nawiązaniu do powyższego podjęcie niniejszej uchwały uznaje się za celowe i zasadne.

Sporządziła:

Karina Grelich-Deszczka

Inspektor ds. Promocji Gminy

i Integracji Europejskiej

Biała, dnia 25 maja 2015 r.
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