UCHWAŁA Nr 245.2020
ZARZĄDU POWIATU W GIŻYCKU
z dnia 14 września 2020 r.
w sprawie przystąpienia Powiatu Giżyckiego do projektu
„Giżycko – Druskienniki – pogranicze przygotowane na zmiany”
Na podstawie art. 32 ust. 1 oraz art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 920) w związku z art. 15 ust. 2
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r.,
poz. 1843 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§1
Przystępuje się do projektu „Giżycko – Druskienniki – pogranicze przygotowane na
zmiany” w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, którego
Beneficjentem Wiodącym jest Gmina Miejska Giżycko a Partnerami: Powiat Giżycki,
Samorząd Druskienniki (Litwa).
§2
Upoważnia się Roberta Kempa, dyrektora Centrum promocji i Informacji Turystycznej
w Giżycku do działania w imieniu Powiatu podczas realizacji zadania, poprzez:
1) Przygotowanie i podpisanie niezbędnych dokumentów do złożenia projektu
w tym:
a) formularza aplikacyjnego;
b) innych załączników, zgodnie z wymaganiami Programu.
2) W momencie zakwalifikowania projektu do dofinansowania:
a. otwarcie oddzielnego rachunku bankowego w celu rozliczenia zadania;
b. podpisanie umowy finansowej i wszystkich ewentualnych aneksów
do niej oraz działania zgodnie z jej zapisami;
c. przygotowanie i przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówień
publicznych;
d. wyłonienie wykonawców zadania w oparciu o przeprowadzone
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;
e. zawarcie umów z wyłonionymi wykonawcami;
f. nadzorowanie wykonania zadania;
g. sporządzanie raportów w zakresie wydatkowania środków finansowych
na zadanie, oraz innych dokumentów niezbędnych w trakcie realizacji
zadania;
h. rozliczenie zadania.
§3
Szacunkowa wartość części projektu realizowanego przez Powiat Giżycki, o którym
mowa w ust. 1 wyniesie 170 000,00 PLN z czego planowane finansowanie zadania
nastąpi:
1) ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dofinansowanie
projektu wyniesie nie więcej niż do 85% całkowitych kosztów kwalifikowanych
zadania;
2) ze środków własnych Powiatu Giżyckiego, stanowiących nie mniej niż 15%
całkowitych kosztów zadania.
Planowany termin realizacji zadania określa się na rok 2021.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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