
Załącznik nr O do Protokołu nr
XIV/08 Sesji Rady Gminy Lichnowy

z dnia 28.02.2008 r.

Uchwała NrXIV/148/08
Rady Gminy Lichnowy 
z dnia 28 lutego 2008 r.

w sprawie współdziałania z Gminą Cedry Wielkie, Nowy Dwór Gdański, Nowy 
Staw, Ostaszewo i Stare Pole bez przekazania środków.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm) uchwala się co 
następuje:

Postanawia się współdziałać z Gminą Cedry Wielkie, Nowy Dwór Gdański, Nowy 
Staw, Ostaszewo i Stare Pole w sprawie opracowania i realizacji projektu pn. 
„Kampania Promocyjna Żuław” bez przekazania środków.

Gminą upoważnioną do przeprowadzenia postępowania w imieniu i na rzecz 
partnerów projektu jest Gmina Nowy Dwór Gdański.

§ 1.

§ 2 .

§ 3 .

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lichnowy.

§ 4 .

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Uzasadnienie

Jednostki sektora finansów publicznych zainteresowane współpracą przy 
wykonaniu określonego zadania mogą zawrzeć porozumienie o wspólnej realizacji 
zadań należących do ich kompetencji bez przekazywania środków postanawiając, iż 
każda z nich będzie je finansować ze środków własnych.
Jednostki mogą postanowić o wykonaniu tego zadania poprzez udzielenie zamówienia 
wspólnego, o którym mowa w art. 16 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych. W 
myśl tego przepisu podmioty zobowiązane do zastosowania procedur zamówień mogą 
się porozumieć i wspólnie przeprowadzić postępowanie i udzielić zamówienia, 
wyznaczając spośród siebie jednostkę upoważnioną do przeprowadzenia 
postępowania i udzielenia zamówienia w ich imieniu i na ich rzecz. Jednostka 
upoważniona do przeprowadzenia postępowania działa jako pełnomocnik pozostałych 
jednostek zainteresowanych wspólnym wykonaniem zadania, zaciągając 
zobowiązanie ze skutkiem dla wszystkich. Wymieniony sposób wykonania zadania 
wspólnego nie wymaga przemieszczania środków pomiędzy budżetami jednostek. 
Udzielając zamówienia wspólnego dla uproszczenia czynności kontraktowania 
jednostki postanawiają żądać wystawienia faktur częściowych za wykonanie zadania, 
na kwoty przypadające na każdą z nich.

Sześć gmin z terenu Żuław: Cedry Wielkie, Lichnowy, Nowy Dwór Gdański, 
Nowy Staw, Ostaszewo oraz Stare Pole, zamierzają wspólnie wystąpić o środki z 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, na podstawie Działania 6.2. 
Promocja i informacja turystyczna - Regionalnego Programu Operacyjnego dla 
Województwa Pomorskiego 2007 -  2013.
Projekt ma na celu promocję regionu, wykreowanie produktu turystycznego oraz 
budowę Żuławskich Informacji Turystycznych.
Zakres przedsięwzięcia jest ujednolicony dla wszystkich partnerów. Realizacja 
projektu będzie przebiegała zgodnie ze wspólnym ustalonym harmonogramem, przez 
każdego z partnerów (dot. swojego zakresu).

Projektu jest komplementarny z zaplanowanymi wydarzeniami trwającego Roku Żuław 
2008.


