
UCHWAŁA NR XIV/290/15
RADY MIASTA GDYNI

z dnia 25 listopada 2015 r.

w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Gdyni do projektu partnerskiego pn. „Move up to be healthy and 
happy” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu na rzecz kształcenia, 

szkolenia, młodzieży i sportu na lata 2014–2020 Erasmus +, Akcja Sport

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 12a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2015 r. 
poz. 1515) Rada Miasta Gdyni uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na przystąpienie Gminy Miasta Gdyni do projektu partnerskiego pn. „Move up to 
be healthy and happy” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu na rzecz 
kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu na lata 2014–2020 Erasmus +, Akcja Sport.

2. Głównym celem projektu jest zwiększenie świadomości dzieci na temat postaw prozdrowotnych poprzez 
promocję sportu powszechnego.

3. Partnerami projektu są Włochy, Portugalia, Rumunia, Wielka Brytania oraz Czechy. Liderem projektu 
jest Gmina Miasta Gdynia.

4. Realizację projektu, o którym mowa w ust. 1 powierza się Gdyńskiemu Centrum Sportu.

§ 2. 1. Całkowity koszt projektu, o którym mowa §1 ust. 1 wynosić będzie 1.442.559,00 zł (milion czterysta 
czterdzieści dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100), w tym kwota dofinansowania ze 
środków Unii Europejskiej wynosić będzie 1.154.047,00 zł (milion sto pięćdziesiąt cztery tysiące czterdzieści 
siedem złotych 00/100).

2. Maksymalny udział finansowy Gminy Miasta Gdyni w projekcie, o którym mowa §1 ust. 1 wynosić 
będzie 353.267,00 zł (trzysta pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście sześćdziesiąt siedem złotych 00/100), w tym:

1) 70.653,00 zł (siedemdziesiąt tysięcy sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące złotych 00/100) – wkład własny 
Gminy Miasta Gdyni (20% kosztów projektu).

2) 282.614,00 zł (dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset czternaście złotych 00/100) –  dofinansowane 
ze środków Unii Europejskiej.

3. Środki finansowe związane z udziałem Gminy Miasta Gdyni w projekcie, o którym mowa w §1 ust. 1 
zostaną zaplanowane w budżecie Gminy Miasta Gdyni na lata 2016 – 2017.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Gdyni

Zygmunt Zmuda-
Trzebiatowski
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