
Projekt

UCHWAŁA NR ..............................

RADY MIEJSKIEJ W OLECKU

z dnia .............................. 2017 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej na zadania związane z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli

Na podstawie art. 10 ust. 2, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r., 
poz. 4461)) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5, art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2016 r. 
poz. 18702)) Rada Miejska w Olecku uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się z budżetu Gminy Olecko pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 
realizację zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli.

§ 2. Pomoc finansowa, o której mowa w § 1, zostanie udzielona  w formie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy 
Olecko na  2017 rok w wysokości  4050,00 zł (słownie: cztery tysiące pięćdziesiąt złotych).

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

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Karol Sobczak

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016 r. poz. 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730.
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz. U z 2016 r. poz. 1948,1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz.191 i 659.
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Uzasadnienie

Biuro Regionalne Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli zostało utworzone w listopadzie 2003r. Budżet biura
finansowany jest przez samorząd regionu oraz powiaty i gminy z terenu województwa warmińsko-mazurskiego.
Podstawowym celem działania biura jest ochrona interesów regionu Warmii i Mazur w instytucjach UE, promocja regionu
oraz działanie na rzecz integracji regionu.

Do zakresu zadań biura należy m.in:

1) informowanie o przepisach prawnych, procedurach i decyzjach zapadających w organach Unii Europejskiej

w zakresie potrzeb zgłaszanych przez gminę,

2) informowanie o programach, zapowiedziach zmian w unijnych programach finansowych i funduszach na
najwcześniejszym etapie oraz przekazywanie tych informacji gminie w zakresie odpowiadającym jej potrzebom,

3) sporządzanie i przekazywanie gminie biuletynu informacyjnego,

4) pomoc w promocji gminy w instytucjach Unii Europejskiej,

5) pomoc w tworzeniu sieci bezpośrednich kontaktów w instytucjach unijnych i biurach regionalnych m.in. poprzez udział
w spotkaniach, konferencjach, prezentacjach i innych imprezach przez nie organizowanych,

6) pomoc w organizowaniu wizyt przedstawicieli gminy w Brukseli,

7) doradztwo i wsparcie przy pozyskiwaniu partnerów do programów i projektów realizowanych przez instytucje

w regionie,

8) wspieranie gminy w zakresie działań związanych z integracją europejską.
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