
UCHWAŁA NR XXXVII/291/2013 
RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU  

z dnia 31 października 2013 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/231/2013 Rady Miejskiej w Kietrzu  z dnia 28 
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  

 

Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 51 ust. 1, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2013r. poz. 594 i 645), Rada Miejska w Kietrzu uchwala co 
następuje: 

  

§ 1. 
W uchwale nr XXIX/231/2013 Rady Miejskiej w Kietrz z dnia 28 lutego 2013r. 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 w § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
„2. Środki na realizację projektu, określone w ust. 1 Gmina Kietrz przekaże do budżetu 
Gminy Nysa, jako Lidera Partnerstwa, w formie dotacji celowej, płatnej w poszczególnych 
latach i wysokościach określonych w § 2 ust. 2, na podstawie umowy dotacji, zawartej z 
Liderem Partnerstwa w terminie do dnia 17 lutego 2014r.” 

 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kietrza. 

 

 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 



Komentarz 

W związku ze zbliżającym się terminem 31 października br., do którego to zgodnie z zapisami 
umowy partnerstwa miały być podpisane umowy dotacyjne pomiędzy Liderem a Partnerami oraz 
niepodpisaniem umowy dofinansowania projektu - konieczna jest zmiana przyjętego terminu 
podpisania dotacji celowych.  

Biorąc pod uwagę informacje uzyskane z MRR, iż umowy dofinansowania projektów w 
ramach Programu Regionalnego będą podpisywane wkrótce - jednakże ze względu na procedurę może 
to potrwać nawet do końca grudnia br. – proponujemy zmianę terminu z 31.10.2013r. na 17.02.2014r. 
W załączeniu propozycja aneks nr 1 do umowy partnerstwa. Ostateczna wersja aneksu zostanie 
Państwu przesłana po podjęciu uchwał przez wszystkich Partnerów. 
 
Konieczna jest również korekta podjętych uchwał (propozycja w załączeniu). Bardzo proszę - w miarę 
możliwości - o wprowadzenie do porządku obrad Państwa sesji październikowych przesłanego 
projektu uchwały. W przypadku trudności proszę o podjęcie uchwały na najbliższej sesji z 
przesłaniem informacji do Lidera Partnerstwa kiedy uchwała zostanie podjęta. Od daty podjęcia 
wszystkich uchwał uzależniona będzie data aneksu nr 1, który to będzie wraz z umową partnerstwa 
załącznikiem do umowy dofinansowania projektu. 
 
Partnerów proszę o priorytetowe potraktowanie sprawy i szybkie działanie, aby nie dochodziło do 
opóźnień z naszej strony w momencie podpisywania umowy o dofinansowanie projektu z MRR. 
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