
UCHWAŁA NR XXXV/972/17
RADY MIASTA GDYNI

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. 2016 r. 
poz. 446) Rada Miasta Gdyni uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wyraża się wolę przystąpienia Gminy Miasta Gdyni do partnerskiego projektu 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 (dalej: Projekt).

2. Głównym celem Projektu jest rozwój i popularyzacja żeglarstwa w obrębie Zatoki Gdańskiej, Delty Wisły 
oraz  Akwenów Obwodu Kaliningradzkiego.

3. Liderem Projektu jest Województwo Pomorskie.

4. Realizację przez Miasto Gdynia zadania pn. „Remont kładek spacerowych na Plaży Śródmieście oraz 
istniejącego odwodnienia liniowego zlokalizowanego w Przystani Jachtowej Marina w Gdyni” w ramach Projektu 
powierza się Gdyńskiemu Centrum Sportu, jednostce budżetowej Gminy Miasta Gdyni.

§ 2. 1. Całkowity koszt zadania, o którym mowa §1 ust. 4, jest szacowany na 1.085.272,39 zł (jeden milion 
osiemdziesiąt pięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt dwa złote 39/100), w tym 976.745,15 zł (dziewięćset 
siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset czterdzieści pięć złotych 15/100) co stanowi 90% kosztu zadania, podlega 
dofinansowaniu z Unii Europejskiej.

2. 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 2018-2020.

§ 3. Upoważnia się pana Marka Łucyka – Dyrektora Gdyńskiego Centrum Sportu, p. Rafała Klajnerta – 
zastępcę Dyrektora Gdyńskiego Centrum Sportu lub p. Przemysława Daleckiego – zastępcę Dyrektora Gdyńskiego 
Centrum Sportu do dokonywania jednoosobowo w imieniu Gminy Miasta Gdyni wszelkich czynności związanych 
z projektem, o którym mowa w §1 ust.1, w tym w szczególności do złożenia wniosku o dofinansowanie, 
dokonywania zmian w tym wniosku, składania wniosków o płatność i dokonywania czynności związanych 
z realizacją projektu oraz udzielania dalszych pełnomocnictw w powyższym zakresie pracownikom GCS, radcom 
prawnym lub adwokatom.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Miasta 
Gdyni

Joanna Zielińska
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