
UCHWAŁA NR XXVI/178/2016
RADY GMINY JASŁO

z dnia 6 lipca 2016 r.

w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn. „Magiczne pogranicze.
Przyrodnicze i  kulturowe perły Beskidu Niskiego”

Na podstawie Na podstawie art. 10 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit e i pkt.10, art. 58 ustawy z dnia 8 marca                  
1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 3 pkt. 3 i art. 28a ustawy z dnia 6 grudnia 
2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 383); Rada Gminy Jasło uchwala, 
co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na wspólną realizację projektu partnerskiego „Magiczne pogranicze. Przyrodnicze i  
kulturowe perły Beskidu Niskiego” w latach 2016 - 2018, którego Partnerem Wiodącym jest Związek Gmin 
Dorzecza Wisłoki, w ramach I osi priorytetowej „Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego 
pogranicza” Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska Słowacja 2014 - 2020.

§ 2. Szacunkowa wartość Projektu dla  Gminy Jasło wynosi 2 017 000,00 zł, w tym dofinansowanie z 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 1 714 450,00 zł.

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy Jasło do samodzielnego zaciągania zobowiązań przekraczających dany rok 
budżetowy dotyczących realizacji projektu, o którym mowa w § 1 do kwoty 2 017 000,00 zł pod warunkiem 
uzyskania dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu 
Współpracy Transgranicznej Interreg  V - A Polska – Słowacja 2014 - 2020. W przypadku nie uzyskania w/w 
środków zobowiązania nie mogą przekroczyć kwot zabezpieczonych w budżecie Gminy Jasło.

§ 4. Pokrycie wydatków, o których mowa w § 2 nastąpi:

1) ze środków EFRR do kwoty 1 714 450,00 zł,  w tym:

- w roku 2017 w wysokości 855 100,00 zł uwzględniając refundację za rok 2016 w  wysokości   4 250,00 zł,

- w roku 2018 w wysokości 859 350,00 zł,

2) z budżetu Gminy Jasło w następujących latach:

- w roku 2016 do kwoty 5 000,00 zł

- w roku 2017 do kwoty 145 900,00 zł z działu 756 Dochody od osób prawnych,  od osób fizycznych  i od 
innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej  oraz wydatki związane z ich poborem

- w roku 2018 do kwoty 151 650,00 zł z działu 756 Dochody od osób prawnych,  od osób fizycznych  i od 
innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

§ 5. Realizacja projektu, o którym mowa w  § 1 nastąpi pod warunkiem uzyskania dofinansowania przez 
Partnera Wiodącego projektu ze środków EFRR w ramach Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-
Słowacja 2014 – 2020.

§ 6. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Jasło.
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§ 7. Uchwała wchodzi w  życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczacy Rady Gminy 
Jasło

Józef Dziedzic
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