
 
Uchwała Nr XXXIV/255/13 

Rady Gminy Dąbrowa  
z dnia 19 grudnia 2013r. 

 
w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Dąbrowa Nr XXX/224/13 z 

dnia 27 czerwca 2013r. dotyczącej przystąpienia do realizacji projektu 
partnerskiego pn. „Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej” w ramach 

Programu Operacyjnego Pomoc techniczna na lata 2007-2013 
 
 

Na  podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 4 i pkt 5 
oraz art. 220 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. 
Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Gminy Dąbrowa uchwala co następuje: 

 
 

§ 1. W uchwale Rady Gminy Dąbrowa nr XXX/224/13 z dnia 27 czerwca 
2013r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego pn. 
„Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej” w ramach Programu 
Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007-2013, wprowadza się następujące 
zmiany: 

 
Zapis § 4 otrzymuje następujące brzmienie: 
„§ 4. Gmina Dąbrowa zabezpieczy środki finansowe na realizację projektu: 
1.    w 2013 roku w wysokości 22,70 zł, 
2.    w 2014 roku w wysokości 3 101,30 zł.” 

 
 

§ 2.  1. Szczegółowe warunki partycypacji finansowej partnerów projektu w 
jego realizacji oraz zasady rozliczeń finansowych pomiędzy partnerami 
określone zostaną w umowie partnerskiej zawartej pomiędzy Gminą Dąbrowa a 
Liderem i pozostały partnerami projektu, zmienionej w drodze aneksu o którym 
mowa w ust.2. 
       2. Projekt aneksu do umowy partnerskiej, o której mowa w ust.1, stanowi 
załącznik do niniejszej uchwały. 
       3. Do podpisania aneksu do umowy partnerskiej,  o którym mowa w ust.2, 
upoważnia się Wójta Gminy Dąbrowa. 

 
 

§ 3.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa. 
 
 

§ 4.Uchwała wchodzi w życie  z dniem podjęcia. 
 
             Przewodniczący Rady Gminy 

/-/ prof. dr hab. inż. Piotr Wieczorek 
 



 
                                                                                                            

 

                                                                                                                                  
                                                                                                          

                                                                   

  

 
Zadanie realizowane przy współfinansowaniu ze 
dotacji na działania wspierające jednostki samorz

funkcjonalnych” ogłoszonego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

do Umowy partnerskiej z dnia……….................... w sprawie uregulowania wzajemnych praw 

i obowiązków Stron w trakcie realizacji projektu 

zawarty w dniu ……………………………

Miastem Opole z siedzibą Ry

……………………………………………………………….

a 

Gminą ……………………………. z siedzibą ……………………………………………..reprezentowaną przez 

………………… zwanym Partnerem projektu

oraz pozostałymi Partnerami Projektu wymienionymi

 
Na postawie zapisów § 12 ust. 2 Umowy partnerskiej z dnia…………………………

Zmianie ulega załącznik nr 3 do Umowy partnerskiej 

wszystkich Partnerów projektu w podziale na 

do niniejszego Aneksu 

1. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania przez strony.

2. Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach,

i Partnera. 

 

Pozostałe postanowienia Umowy pozostają bez zmian.

 

Załącznik stanowi integralną część niniejszego Aneksu.

 

 

 

…………………………………….  

    Lider projektu   
     

 

                                                                                                            
Nr XXXIV/255/13 Rady Gminy Dąbrowa 

                                                                                                                          
                                                                                                                    

                                                                                                                             UNIA EUROPEJSKA
                                                                                                                                 EUROPEJSKI FUNDUSZ 

                                                                                ROZWOJU REGIONALNEGO

 

Zadanie realizowane przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej przyznanych w ramach „Konkursu 
ce jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów 

funkcjonalnych” ogłoszonego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
   

 

ANEKS  Nr 1 z dnia………………… 

 

do Umowy partnerskiej z dnia……….................... w sprawie uregulowania wzajemnych praw 

i obowiązków Stron w trakcie realizacji projektu Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej

zawarty w dniu …………………………… w Opolu, pomiędzy: 

z siedzibą Rynek Ratusz, 45-015 Opole, reprezentowanym przez 

………………………………………………………………., zwanym Liderem projektu 

……………………………. z siedzibą ……………………………………………..reprezentowaną przez 

Partnerem projektu. 

oraz pozostałymi Partnerami Projektu wymienionymi w Załączniku nr 1 do Umowy

12 ust. 2 Umowy partnerskiej z dnia………………………… 

§ 1  

Zmianie ulega załącznik nr 3 do Umowy partnerskiej Wysokość dotacji celowych wnoszonych przez 

wszystkich Partnerów projektu w podziale na transze, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku 

§ 2 

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania przez strony. 

sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Lidera Projektu 

§ 3 

wienia Umowy pozostają bez zmian. 

§ 4 

Załącznik stanowi integralną część niniejszego Aneksu. 

                      ………………………

               Partner projektu                                                 
                      

                         Przewodniczą
/-/ prof. dr hab. inż

                                                                                                            Załącznik do Uchwały  

Nr XXXIV/255/13 Rady Gminy Dąbrowa  

z dnia 19 grudnia 2013r 

                                                                                                                           
                                                                                                                     

UNIA EUROPEJSKA 
EUROPEJSKI FUNDUSZ  

ROZWOJU REGIONALNEGO     

rodków Unii Europejskiej przyznanych w ramach „Konkursu 
du terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów 

funkcjonalnych” ogłoszonego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. 

do Umowy partnerskiej z dnia……….................... w sprawie uregulowania wzajemnych praw  

Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej 

015 Opole, reprezentowanym przez 

……………………………. z siedzibą ……………………………………………..reprezentowaną przez 

mowy partnerskiej. 

Wysokość dotacji celowych wnoszonych przez 

który otrzymuje brzmienie jak w załączniku  

po jednym dla Lidera Projektu  

……………………………………… 

Partner projektu                                                 

Przewodniczący Rady Gminy 
/ prof. dr hab. inż. Piotr Wieczorek 


