
Uchwała Nr XXXVII/274/2018 

Rady Gminy Lisków 

   z dnia 28 lutego 2018 r. 

 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji 

projektu pn. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania I piętra budynku Szkoły 

Podstawowej w Liskowie z  przeznaczeniem na Regionalną Izbę Pamięci wraz z 

przebudową klatki schodowej”.  

 

Na podstawie  art.  18  ust. 2 pkt  15  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. 2017, poz.1875 ze zm.)  oraz art. 33 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o 

zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 

finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2017, poz. 1460 ze zm.), Rada Gminy Lisków uchwala, co 

następuje: 

§ 1 

1. Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Lisków a wybranym w 

otwartym naborze partnerem, w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. „Przebudowa i 

zmiana sposobu użytkowania I piętra budynku Szkoły Podstawowej w Liskowie z 

 przeznaczeniem na Regionalną Izbę Pamięci wraz z przebudową klatki schodowej”.  

2. Projekt realizowany będzie w latach 2018 – 2020. 

 

§ 2 

Upoważnia się Gminę Lisków - Lidera (partnera wiodącego) do złożenia wniosku o 

dofinansowanie realizacji projektu pn. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania I piętra 

budynku Szkoły Podstawowej w Liskowie z  przeznaczeniem na Regionalną Izbę Pamięci 

wraz z przebudową klatki schodowej” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2014-2020 (konkurs nr RPWP.09.02.02-IZ-00-30-001/17) dla 

Poddziałania 9.2.2. Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i 

powojskowych w ramach ZIT dla rozwoju AKO. 

 

§ 3 

Upoważnia się Wójta Gminy Lisków do zawarcia porozumienia, o którym mowa w § 1.  

 

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lisków. 

 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Przewodniczący Rady 

/-/ Aleksander Tomalak 

 

 

 

 

 



 

 

UZASADNIENIE 

do Uchwały Nr XXXVII/274/2018 

Rady Gminy Lisków  

  z dnia 28 lutego 2018 r. 

 

 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji 

projektu pn. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania I piętra budynku Szkoły 

Podstawowej w Liskowie z  przeznaczeniem na Regionalną Izbę Pamięci wraz z 

przebudową klatki schodowej”.  

 

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim 

Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 oraz Stowarzyszenie Aglomeracja 

Kalisko - Ostrowska jako Instytucja Pośrednicząca dla Realizacji Zintegrowanych Inwestycji 

Terytorialnych dla Rozwoju Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej ogłosili nabór wniosków nr 

RPWP.09.02.02-IZ-00-30-001/17 w ramach Poddziałania 9.2.2 Rewitalizacja miast i ich 

dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych w ramach ZIT dla rozwoju 

AKO. Niniejszy projekt „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania I piętra budynku Szkoły 

Podstawowej w Liskowie z  przeznaczeniem na Regionalną Izbę Pamięci wraz z przebudową 

klatki schodowej” postuluje do dofinansowania. Ze względu na posiadane w tym zakresie 

doświadczenie, Gmina Lisków w partnerskiej współpracy z wybranym w otwartym naborze 

partnerem, będzie uprawniona do wdrożenia i koordynowania projektu oraz do  

reprezentowania partnera. 

 

W celu zinstytucjonalizowania zasad współpracy oraz określenia zakresu odpowiedzialności,  

a także praw i obowiązków Lidera (partnera wiodącego) i Uczestnika projektu, konieczne jest 

zawarcie porozumienia o współpracy w celu przygotowania i wspólnej realizacji projektu, 

regulującego między innymi powyższe kwestie. 

 

W związku powyższym podjęcie uchwały jest konieczne i uzasadnione. 


