
UCHWAŁA NR XXIX/155/2013
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO

z dnia 29 marca 2013 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Toruńskiego z Miastem Toruń, 
Miastem Bydgoszcz oraz Powiatem Bydgoskim do projektu partnerskiego i zabezpieczenia 
środków finansowych w budżecie Powiatu Toruńskiego na lata 2013-2016 

Na podstawie art. 12 pkt. 8 lit. h ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (Dz.U. z 200l r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.1) ), uchwala, się co następuje: 

§ 1. Wyraża się zgodę na przystąpienie Powiatu Toruńskiego z Miastem Toruń, Miastem 
Bydgoszcz oraz Powiatem Bydgoskim do projektu partnerskiego w ramach Programu Regionalnego 
„Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog 
społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego” Mechanizmu 
Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014. 

§ 2. Wyraża się zgodę na złożenie wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Bydgosko-
Toruńskie Partnerstwo na rzecz zrównoważonego transportu” w ramach Programu Regionalnego 
„Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog 
społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego” Mechanizmu 
Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014. 

§ 3. Gmina Miasta Toruń pełnić będzie funkcję Lidera Projektu, o którym mowa w § 2. 

§ 4. Warunkiem realizacji projektu partnerskiego jest uzyskanie współfinansowania ze środków 
zewnętrznych. Maksymalny poziom dofinansowania środkami z Mechanizmu Finansowego 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego wyniesie do 85% wartości wydatków kwalifikowanych 
projektu. Wkład własny zostanie zapewniony przez wszystkich uczestników projektu. 

§ 5. Postanawia się zapewnić finansowanie realizacji projektu partnerskiego, poprzez 
przeznaczenie środków w budżecie Powiatu na ten cel, w wysokości wkładu własnego Powiatu 
Toruńskiego, tj. do kwoty 51 500 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset złotych). 
Przewidywany okres realizacji projektu obejmuje lata 2014-2016. 

§ 6. Przedmiotowa uchwała ma charakter intencyjny i stanowi gwarancję zaangażowania 
Powiatu Toruńskiego w realizację projektu pn. „Bydgosko-Toruńskie Partnerstwo na rzecz 
zrównoważonego transportu”. 

§ 7. Umowa partnerska określająca zasady współdziałania i współfinansowania zostanie zawarta 
z Miastem Bydgoszcz, Miastem Toruń oraz Powiatem Bydgoskim po przyznaniu dofinansowania 
ze środków zewnętrznych w wysokości do 85% wartości wydatków kwalifikowanych projektu. 

§ 8. Upoważnia się Zarząd Powiatu Toruńskiego do zawarcia umowy, o której mowa w § 7. 

§ 9. Wykonanie uchwały powierza sięZarządowi Powiatu Toruńskiego. 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 
558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 
r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r., Nr 173, poz. 1218, z 2008 r., Nr 180, poz.1111 i Nr 223, 
poz.1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 
106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281.
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§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady 
Powiatu Toruńskiego 

Andrzej Siemianowski
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