
UCHWAŁA NR XXVIII/215/2012
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU

z dnia 29 października 2012 r.

w sprawie wyrażenia zgody na współdziałanie w realizacji przedsięwzięcia „Transgraniczny, turystyczny 
system informacji wzdłuż linii kolejowej Hoppegarten – Gorzów Wlkp. – Drezdenko” 

Na podstawie art. 10 ust. 1 oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. 
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) uchwala się ,co następuje: 

§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia w sprawie przystąpienia Gminy Drezdenko do 
współdziałania z Powiatem Gorzowskim, Miastem Gorzów Wlkp. oraz gminami: Kostrzyn nad Odra, Santok, 
Stare Kurowo, Witnica, Zwierzyn w sprawie realizacji wspólnego przedsięwzięcia z zakresu rozwoju turystyki 
pod nazwa „Transgraniczny, turystyczny system informacji wzdłuż linii kolejowej Hoppegarten – Gorzów 
Wlkp. – Drezdenko”. 

§ 2. Środki finansowe stanowiące wkład własny Gminy Drezdenko w realizację przedsięwzięcia, o którym 
mowa w § 1 uchwały, zostaną zabezpieczone w budżecie Gminy Drezdenko na lata 2012 i 2013. 

§ 3. Zakres wspólnego przedsięwzięcia i zasady finansowania określi porozumienie zawarte przez Powiat 
Gorzowski i zainteresowane gminy. 

§ 4. Powiat Gorzowski będzie pełnić role Lidera porozumienia – koordynatora przygotowania i realizacji 
projektu, a Miasto Gorzów Wlkp. będzie pełnić role Partnera. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza sie Burmistrzowi Drezdenka. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Drezdenku 

Adam Kołwzan
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Uzasadnienie
Niniejsza uchwała upoważnia Burmistrza Drezdenka do zawarcia porozumienia z Powiatem Gorzowskim, 
Miastem Gorzów Wlkp. oraz gminami: Kostrzyn nad Odra, Santok, Stare Kurowo, Witnica, Zwierzyn. Celem 
zawarcia porozumienia jest realizacja przedsięwzięcia pn. „Transgraniczny, turystyczny system informacji 
wzdłuż linii kolejowej Hoppegarten – Gorzów Wlkp. – Drezdenko” planowanego na lata 2012 i 2013. 
Przedsięwzięcie to przewidywane jest do realizacji z wykorzystaniem współfinansowania Unii Europejskiej ze 
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działań Europejskiej Współpracy 
Terytorialnej. Wnioskodawca o przyznanie środków z Europejskiej Współpracy Terytorialnej (Liderem 
projektu) będzie strona niemiecka (powiat Markisch Oderland), a partnerem polskim – Powiat Gorzowski, który 
jest Liderem porozumienia stanowiącego przedmiot przedłożonej uchwały. 
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