
UCHWAŁA NR XLIII/332/2013
RADY GMINY ŚWILCZA

z dnia 20 września 2013 r.

w sprawie udzielenia Gminie Miasto Rzeszów dotacji celowej na wspólną realizację projektu pn.: 
„Opracowanie dokumentów strategicznych dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” dofinansowanego 

z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 2 i pkt. 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 
r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. 
U. z 2009 r., nr 157 poz. 1240, z późn. zm.), 

Rada Gminy Świlcza 

uchwala, co następuje: 

§ 1. Udziela się dotacji celowej Gminie Miasto Rzeszów w kwocie 436,48 zł (słownie złotych: czterysta 
trzydzieści sześć 48/100) w celu wspólnej realizacji projektu pn.: „Opracowanie dokumentów strategicznych dla 
Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” dofinansowanego z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-
2013. Dotacja celowa przeznaczona jest na pokrycie wkładu własnego przypadającego na Gminę 436,48 w roku 
2013. 

§ 2. Upoważnia sie Wójta Gminy Świlcza do zawarcia z Gminą Miasto Rzeszów stosownej umowy. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świlcza 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Krzysztof Ciszewski
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Uzasadnienie

Projekt pn.: „Opracowanie dokumentów strategicznych dla Rzeszowskiego Obszaru 
Funkcjonalnego” uzyskał dotację z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013, która pokrywa do 
90% kosztów kwalifikowalnych projektu.Wnioskodawca i Partnerzy (13 JST tworzących razem ROF) wspólnie 
ze środków własnych pokrywają co najmniej 10 % kosztów kwalifikowanych projektu oaz ewentualne koszty 
niekwalifikowalne. W celu wspólnej realizacji Projektu zawarto w dniu 10 lipca 2013 r. umowę partnerską. 

W zakresie sposobu finansowania realizacji Projektu przyjęto, że Gminy Partnerskie w formie dotacji 
celowej, na podstawie odrębnych umów, przekażą Gminie Miasto Rzeszów środki na pokrycie swojego udziału 
finansowego, tj. swojej części wkładu własnego. Gmina Miasto Rzeszów w imieniu własnym oraz w imieniu 
i na rzecz Partnerów będzie ponosiła wydatki Projektu oraz dokonywała rozliczeń z Wykonawcami. 

Budżet Projektu wynosi 1 573 561,60 złotych, w tym dotacja: 1 416 205,44 złotych (90%), a wkład własny: 
157 356,16 złotych (10%). 

Udział Gminy Świlcza we wkładzie własnym Projektu, który zostanie przekazany Gminie Miasto Rzeszów 
w formie dotacji celowej w roku 2013 wynosi 436,48 PL został obliczony wg klucza określonego w umowie 
partnerskiej z dnia 10 lipca 2013 r. 

Okres realizacji Projektu: 2013 - 2014 rok 
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