
UCHWAŁA NR XVI/143/16
RADY GMINY BRANICE

z dnia 21 marca 2016 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa w celu realizacji wspólnego projektu pn. 
„Ograniczenie antropopresji na różnorodność biologiczną, dziedzictwo kulturowe i historyczne

– zrównoważony rozwój obszaru Gór Opawskich i Bramy Morawskiej” w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 10 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 4 i 6 ustawy z dnia 27 
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), w związku z art. 28a ust. 1, 2
i 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (D. U. z 2014 r. poz. 1649 z późn. 
zm.) Rada Gminy Branice uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na przystąpienie Gminy Branice do partnerstwa i wspólnej realizacji 
przygotowanego przez 6 Partnerów (Gminę Branice, Gminę Głubczyce, Gminę Głuchołazy, Gminę Kietrz, 
Gminę Prudnik i Powiat Głubczycki) projektu pn. „Ograniczenie antropopresji na różnorodność biologiczną, 
dziedzictwo kulturowe i historyczne – zrównoważony rozwój obszaru Gór Opawskich i Bramy Morawskiej” 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

2. Projekt przewidziany jest do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Opolskiego na lata 2014-2020 Działanie 5.3. „Ochrona dziedzictwa kulturowego i kultury”  Poddziałanie 5.3.2. 
„Dziedzictwo kulturowe i kultura na obszarach przygranicznych”.

3. Projekt ma na celu wsparcie efektywności wykorzystania posiadanych zasobów poprzez realizację 
inwestycji, których celem jest ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego na terenie 
gmin: Głuchołazy – powiat nyski, Prudnik – powiat prudnicki, Głubczyce – powiat głubczycki, Kietrz – powiat 
głubczycki, Branice – powiat głubczycki oraz na terenie Powiatu Głubczyckiego.

§ 2. 1. Zasady funkcjonowania partnerstwa oraz zasady współpracy określone zostaną w umowie 
partnerskiej.

2. Wyraża się zgodę na podpisanie przez Wójta Gminy Branice pełnomocnictwa na pełnienie przez Gminę 
Prudnik funkcji Lidera Partnerstwa i reprezentowania Gminy Branice wobec osób trzecich w działaniach 
związanych z realizację  projektu.

3. Wzór pełnomocnictwa o którym mowa w § 2 ust. 2 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Branice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Branice

Marian Fuczek
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Załącznik do Uchwały Nr XVI/143/16

Rady Gminy Branice

z dnia 21 marca 2016 r.

WZÓR

Gmina Branice

ul. Słowackiego 3

48-140 Branice

Nazwa i adres Partnera  Miejsce i data

PEŁNOMOCNICTWO

Udzielam Gminie Prudnik (woj. opolskie) pełnomocnictwa, na pełnienie przez Gminę Prudnik funkcji 
Lidera Partnerstwa i reprezentowania Gminy Branice wobec osób trzecich w działaniach związanych
z realizacją projektu „Ograniczenie antropopresji na różnorodność biologiczną, dziedzictwo kulturowe
i historyczne – zrównoważony rozwój obszaru Gór Opawskich i Bramy Morawskiej”, w tym do złożenia 
wniosku o dofinansowanie projektu, zawarcia w imieniu i na rzecz Gminy Branice umowy
o dofinansowanie projektu, rozliczania projektu oraz wszelkich innych obowiązków z tym związanych.

……………………………………

Podpis osób upoważnionych  do

podejmowania decyzji w imieniu Partnera
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