UCHWAŁA NR XLV/1358/18
RADY MIASTA GDYNI
z dnia 29 sierpnia 2018 r.
w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/972/17 z dnia 27 września 2017 r. w sprawie wyrażenia woli
przystąpienia Gminy Miasta Gdyni do realizacji projektu partnerskiego pn. „Rzuć kotwicę za granicę”
w ramach Celu Tematycznego DZIEDZICTWO – Priorytetu 1. Współpraca w zakresie zachowania
i transgranicznego rozwoju dziedzictwa historycznego, przyrodniczego i kulturowego Programu
Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 12a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2018 r.
poz. 994 z późn. zm.#), Rada Miasta Gdyni uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Zmienia się uchwałę nr XXXV/972/17 z dnia 27 września 2017 r. w sprawie wyrażenia woli
przystąpienia Gminy Miasta Gdyni do realizacji projektu partnerskiego pn. „Rzuć kotwicę za granicę”
w ramach Celu Tematycznego DZIEDZICTWO – Priorytetu 1. Współpraca w zakresie zachowania
i transgranicznego rozwoju dziedzictwa historycznego, przyrodniczego i kulturowego Programu Współpracy
Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020 w ten sposób, że:
1) §2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Całkowity koszt zadania, o którym mowa w §1 ust. 4, jest szacowany na: 1 621 260,90 zł brutto
(jeden milion sześćset dwadzieścia jeden tysięcy dwieście sześćdziesiąt złotych 90/100), w tym 1 459
134,81 zł brutto zł (jeden milion czterysta pięćdziesiąt dziewięć złotych sto trzydzieści cztery tysiące
81/100) co stanowi 90% kosztu zadania, podlega dofinansowaniu z Unii Europejskiej”;
2) Wykreśla się w całości §3 uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta
Gdyni
Joanna Zielińska
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UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 12a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminny do wyłącznej
kompetencji rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami
lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności
lokalnych i regionalnych.
W związku z udziałem Gminy w projekcie partnerskim pn. „Rzuć kotwicę za granicę” została podjęta 27
listopada 2017 uchwała nr XXXV/972/17 zawierająca następujące szacowane kwoty:
-kwota całości: 1.085.272,39 zł brutto
w tym: dofinansowanie: 976.745,151 zł brutto
W związku z uzyskaniem informacji o możliwości zwiększenia kwoty dofinasowania zadań realizowanych
przez Gminę Miasta Gdyni w ramach w/w projektu, w wyniku rezygnacji z udziału jednego z partnerów,
zmieniają się kwoty zabezpieczone na czas realizacji inwestycji w określony w uchwale sposób.
Zmiana w zakresie § 3 ma charakter redakcyjny.
Cel projektu, jakim jest rozwój i popularyzacja żeglarstwa w obrębie Zatoki Gdańskiej, Delty Wisły oraz
Akwenów Obwodu Kaliningradzkiego wpisuje się w cel główny Programu Współpracy Transgranicznej
Polska – Rosja 2014-2020, czyli wspieranie transgranicznej współpracy w sferze społecznej,
środowiskowej, gospodarczej i instytucjonalnej na pograniczu Polski i Rosji.
Udział Miasta Gdyni w Projekcie przyczyni się do zwiększenia dostępności Plaży dla osób
niepełnosprawnych oraz do poprawy infrastruktury turystycznej, w tym przeznaczonej dla jednostek
cumujacych w Przystaniu jachtowej Marina Gdynia, zwiększy popularnosć obiektu wśród nie tylko
polskich, ale i zagranicznych żeglarzy, a wymiana doswiadczeń w ramach Projektu do zacieśnienia
współpracy polsko - rosyjskiej w zakresie turystyki wodnej.
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