
Projekt

z dnia  15 lipca 2014 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W OLECKU

z dnia .................... 2014 r.

zmieniająca uchwałę nr XXXV/328/09 Rady Miejskiej w Olecku w sprawie przystąpienia Gminy Olecko do realizacji 
projektu pod nazwą „Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej”.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze 
zm.) oraz art. 3 pkt 3, art. 4 ust. 1, art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach przeprowadzania polityki rozwoju 
(Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712, Nr 157, poz. 1241, z 2011 r. Nr 279, poz. 1644, z 2012 r. poz. 1237, z 2013 r. poz. 714, 
z 2014 r. poz. 379) Rada Miejska w Olecku uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXV/328/09 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 29 listopada 2009 roku w sprawie przystąpienia Gminy 
Olecko do realizacji projektu pod nazwą „Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej”, dokonuje 
się zmiany § 1 ust. 3, który otrzymuje brzmienie:

„3. Realizacja projektu nastąpi w latach 2010 – 2014 po podpisaniu umowy finansowej oraz w okresie trwałości 
projektu tj. od dnia 1 lipca 2014 r. przez okres 5 lat”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olecka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej

Karol Sobczak
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Uzasadnienie

Gmina Olecko wraz z 23 samorządami z województwa warmińsko-mazurskiego oraz Województwem Warmińsko-
Mazurskim prowadzi projektu „Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej” w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013. Wstępnie projekt miał zakończyć się w roku
2012, jednak ze względu na zmiany występujące w zarządzaniu projektem, m.in. realizację przetargów (które wcześniej
miały być realizowane przez Urząd marszałkowski w Olsztynie), przedłużającym się okresem przygotowania dokumentacji,
okres realizacji projektu uległ zmianie.

Trwałość projektu zgodnie z wytycznymi realizacji projektów z dofinansowaniem Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego powinna trwać przez okres minimum 5 lato d zakończenia projektu.
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