
                                                                                               Druk nr………………… 

 

                                                                              Projekt z dnia……………………….. 
 

 
UCHWAŁA NR………………. 

RADY GMINY TARNÓW OPOLSKI 
 

z dnia ……….…………2015 r.  

 
w sprawie zmiany w uchwale Nr III/16/2014 Rady Gminy Tarnów Opolski  z dnia 29 grudnia 

2014 r. zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego pn. 

„Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc 

Techniczna na lata 2007-2013 

 

 
 

Na  podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 12 oraz art. 10 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.1,) oraz art. 216 ust. 2 pkt 4 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. 

zm.2) Rada Gminy Tarnów Opolski uchwala co następuje: 

 

 

§ 1. Dokonuje się następujących zmian w projekcie aneksu do umowy partnerskiej 

stanowiącym załącznik do Uchwały Nr III/16/2014 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 29 

grudnia 2014r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego pn. 

„Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc 

Techniczna na lata 2007-2013, a mianowicie: 

 

Zmianie ulega § 9 nadając mu nowe brzmienie:  
 

„§ 6 ust. 12 otrzymuje brzmienie: 

Dotacja celowa zostanie przekazana Liderowi w trzech transzach: 

1) I transza w terminie do 21 dni od podpisania umowy o przyznanie dotacji pomiędzy 

Liderem Projektu a Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju. 

2) II transza w terminie do 25 stycznia 2014 roku. 

3) III transza w terminie do 31 stycznia 2015 roku. 

4) Wysokość poszczególnych transz określa załącznik nr 3 do niniejszej umowy.” 

§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały i załącznika do uchwały pozostają bez zmian. 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnów Opolski. 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.  

 
 

                                                 
1 zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013r. poz. 645 i 1318, Dz. U. z 2014 r. poz. 379 i 1072 
2 zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013r. poz. 938, 1646,  Dz.U z 2014 r. poz. 379, 911, 
1146, 1626) 


