
Uchwała Nr XXXI/I65/2013
Rady Gminy w Czermnie
z dnia 30 sierpnia 2013 r.

w sprawie: zawarcia porozumi€nia o wspólpracy pomiędzy Jednostkami samorŻądu
Terytorialnego tworzącymi Mielecki Obszar Funkcjonalny w celu wzmoclienia
pańnerstwa w planowaniu i za(ządz^nil' procesami roŻwojowymi oraz
przygotowania i realizacji wspó|nego przedsięwzięcia pod nazwą ,'Zint€growany
Rozwój Mieleckiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez wiclopoziomowe pańnerskie i
spójne dzialania o charakterze planistycznym i inwesĘcyjnym'''
wspólfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego ,,Program operacyjny Pomoc TechnicŻi^ 2007-2013'' '

Działając na podstawie art.l8 ust.2 pkt 6 usta\ły z dnia 8 marca 1990 r' o samorządzie
gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku Nr 594 z pózn.zm).

Rada Grniny w Czermnie
uchwala' co następuje:

s l. wyrża się zgodę na zawarcie porozumienia przez Gminę czermin z Powiatem
Mielęckim oraz Gminą Miejską Mielec, Gminą Miejsko-Wiejską Przecław i RadonyśI
Wielki oraz Gminą Borowa, Gawłuszowice' MięIec' Padew Narodowa, Tuszólv
Narodowy, Wadowice Góme w sprawie podjęcia współpracy pomiędzy Jednostkarni
Samorządu Tęr}to alnego twoŹącymi Mielecki obszar Funkcjonalny, w celu
wzmocnięnia pańnerstwa w planowaniu i zarądzanil procesami rozwojowymi oraŻ
prŻygotowania i rcalizacji wspólnęgo przedsięwzięcia pod nazwą,'Zintegrowany rozwój
Mi€leckiego Obszaru Funkcjonalnego poprz€z wielopoziornow€ pańnerŚkie i spójne
dzialania o charakterze planistycznym i inwestycyjnym'', współfinansowanego ze
środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego .,Program
Operacyjny Pomoc Technicma 2007-201 3".

s 2. Upowżnia się Powiat Mielecki jako Lidera PĄektu do złożenia wniosku o
dofinansowanie oraz podejmowania działan w celu przygotowania i realizacji projęktu, w
tym zawarcia umowy o dofinansowanie projektu, jego rozliczania oraz reallzacji
wszelkich zobowiązań z tym zwiąanych' w lamach koŃursu Ministerstwa Rozwoju
Regionalnego wspierającego Jędnostki Samorządu Teryłorialnego w zakfesie planowania
współpmcy w rarnach miejskich obszańw funkcjonalnych, wspólfrnansowanego ze
środków Unii Europejskiej z Euopejskiego Funduszu Rozwoju Regionahego Program
Operacyjny Pomoc Techniczna 2007 -2013,

$ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy czermin.

$ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


