
UCHWAŁA NR ..............................

RADY MIASTA GDYNI

z dnia .............................. 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie: przystąpienia Gminy Miasta Gdyni do projektu pn.: „TENTacle 
capitalising on TEN-T core network corridors for prosperity, growth and cohesion” z Programu 

Współpracy Transgranicznej Regionu Morza Bałtyckiego 2014-2020.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 12a, w związku z art. 7  ust. 1 pkt. 18 i pkt. 20 ustawy z dnia                    
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 ze zm. Dz. U.                   
z 2015 r. poz. 1045 i 1890), zarządza się co następuje:

§ 1. Zmienia się § 3 uchwały Rady Miasta Gdyni nr XV/322/15 z dnia 30 grudnia 2015 r.. który 
otrzymuje brzmienie:  "Postanawia się uwzględnić w budżetach Miasta Gdyni na lata: 2016, 2017, 2018, 2019 
środki finansowe niezbędne do realizacji projektu, w łącznej wysokości 320.000 EUR, wyrażonej w walucie 
krajowej, wg harmonogramu realizacji projektu, w tym:

1) 272.000 EUR, jako zabezpieczenie wnioskowanego dofinansowania projektu z Programu Współpracy 
Transgranicznej Regionu Morza Bałtyckiego 2014-2020, stanowiące 85% kosztów kwalifikowanych projektu

2) 48.000 EUR, jako wkład własny Gminy Miasta Gdyni, stanowiący 15% kosztów kwalifikowanych projektu."

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta Gdyni:
J. Zielińska
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UZASADNIENIE

Rada Miasta Gdyni uchwałą nr XV/322/15 z dnia 30 grudnia 2015 r. wyraziła wolę przystąpienia Gminy 
Miasta Gdyni do projektu pn.: „TENTacle capitalising on TEN-T core network corridors for prosperity, growth 
and cohesion” z Programu Współpracy Transgranicznej Regionu Morza Bałtyckiego 2014-2020. Budżet 
projektu  w Gdyni wyniósł  400 000 Euro. Uchwała wskazywała również zadania miasta w projekcie, tj. 
opracowanie "Studium/a przedinwestycyjnego, dotyczącego eliminacji wąskich gardeł w Gdyni z perspektywą 
do 2027 r. i 2045 r.”, „Atlasu - Węzeł miejski Gdynia”, „Mapy drogowej- plan działania dla 
wielopoziomowego (zintegrowanego) zarządzania gdyńskim węzłem sieci bazowej TEN-T” oraz w łączenie 
„mapy drogowej” dla gdyńskiego węzła sieci bazowej TEN-T – w ramy (dokumenty) strategiczne.

Już po podjęciu uchwały przez Radę Miasta, Instytucja Zarządzająca Programem Współpracy 
Transgranicznej Regionu Morza Bałtyckiego 2014-2020 podjęła decyzję o  zmniejszeniu budżetu projektu o 
20% -  co dotyczy wszystkich partnerów projektu.

Zakres zadań Gminy Miasta Gdyni oraz struktura ich finansowania nie uległy zmianie.
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