
 

 

Uchwała Nr XLI/298/2018 

Rady Powiatu Namysłowskiego  

z dnia 28 marca 2018 r. 

 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu nr 2 do umowy partnerskiej nr 5  

na rzecz realizacji Projektu pn. „Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze 

Subregionu Północnego Województwa Opolskiego” z dnia 22 września 2016 r. 

 

 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1868, zm.: Dz.U. z 2018 r. poz.130) oraz art. 33 ustawy  

z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 

finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2017 r., poz. 1460, zm.: 

Dz.U. z 2017 r. poz.1475 i poz.2433), Rada Powiatu Namysłowskiego uchwala co następuje: 

 

§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie Aneksu nr 2 do umowy partnerskiej nr 5 na rzecz realizacji 

projektu pn. ”Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Subregionu Północnego 

Województwa Opolskiego” z dnia 22 września 2016 r. pomiędzy Powiatem Kluczborskim 

będącym liderem projektu a Powiatem Namysłowskim, Powiatem Oleskim, Gminą Lasowice 

Wielkie, Gminą Dobrodzień, Gminą Pokój, Gminą Kluczbork, Gminą Zębowice, Gminą 

Olesno, Gminą Byczyna, Gminą Namysłów, Gminą Wołczyn, Gminą Rudniki i Gminą 

Praszka. 

 

§ 2. Upoważnia się Zarząd Powiatu Namysłowskiego do zawarcia z Powiatem Kluczborskim, 

Powiatem Oleskim, Gminą Lasowice Wielkie, Gminą Dobrodzień, Gminą Pokój, Gminą 

Kluczbork, Gminą Zębowice, Gminą Olesno, Gminą Byczyna, Gminą Namysłów, Gminą 

Wołczyn, Gminą Rudniki i Gminą Praszka, Aneksu nr 2 do umowy partnerskiej nr 5 z dnia  

22 września 2016 r., o której mowa w § 1 o treści, jak w załączniku do niniejszej uchwały. 

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Namysłowskiego. 

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

Przewodniczący Rady  

                                                                            Powiatu Namysłowskiego 

 

                             Piotr Lechowicz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-z-dnia-5-czerwca-1998-r-o-samorzadzie-powiatowym/?on=20.05.2016
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Aneks nr 2 z dnia ............ r. 

do umowy partnerskiej nr 5 
na rzecz realizacji projektu 

 „Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Subregionu Północnego Województwa 

Opolskiego” 

 

Strony umowy partnerskiej na rzecz realizacji projektu pn. „Realizacja strategii niskoemisyjnych na 

obszarze Subregionu Północnego Województwa Opolskiego” w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z dnia 22.09.2016 (z późniejszymi zmianami), zawartej 

pomiędzy: 

Powiatem Kluczborskim 

z siedzibą w Kluczborku, ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork 

reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Kluczborku w osobach: 

Piotra Pośpiecha - Przewodniczącego Zarządu 

Jakuba Golińskiego – Członka Zarządu 

przy udziale Wandy Słabosz – Skarbnika Powiatu 

zwanym dalej Liderem Partnerstwa 

oraz 

Powiatem Namysłowskim 

z siedzibą w Namysłowie, Plac Wolności 12 a, 46-100 Namysłów 

reprezentowanym przez: 

Andrzeja Michtę – Przewodniczącego Zarządu 

Konrada Gęsiarza – Członka Zarządu 

przy udziale Katarzyny Parzonki – Skarbnika Powiatu 

zwanym dalej Partnerem 

 

uzgadniają zmianę dotychczasowych zapisów jak poniżej. 

 

Paragraf § 7 „Finansowanie projektu”, ust. 14 pkt. e otrzymuje brzmienie: 

„Partner zobowiązuje się do przekazania Liderowi dokumentów rozliczających wnioskowaną zaliczkę 

jw. (faktura, wyciąg bankowy, protokół odbioru w postaci elektronicznej - skany oraz kopii 

potwierdzonej za zgodność z oryginałem) lub zwrotu niewykorzystanych środków w terminie do 45 dni 

od dnia otrzymania zaliczki na swoje konto; niedotrzymanie ww. terminu uprawnia Lidera do 

obciążenia Partnerami odsetkami naliczonymi przez IZ z tytułu nierozliczenia zaliczki w wymaganym 

terminie (parag. 9 ust. 13 umowy o dofinansowanie projektu).” 
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Paragraf § 10 „Zmiany projektu w trakcie realizacji” ust. 2 otrzymuje brzmienie 

„Do złożenia, przez Lidera w imieniu swoim lub Partnera, wniosku do Instytucji Zarządzającej RPO WO 

2014-2020, o zmiany w projekcie, które wymagają zatwierdzenia / aneksu umowy o dofinansowanie 

projektu wymagana jest uprzednia zgoda Grupy Sterującej. Nie dotyczy to zmian, których obowiązek 

wynika wprost z umowy o dofinasowanie projektu (jak zmiana wartości zadania / wydatków 

kwalifikowanych wynikająca z podpisanej umowy z wykonawcą, wprowadzenie nowych wydatków 

niekwalifikowanych, itp.) oraz zmian nieistotnych, tj. niedotyczących zagospodarowania oszczędności 

przetargowych, nie mających wpływu na parametry i wskaźniki realizacji projektu ogółem, czy też 

działania pozostałych Partnerów. 

 

W imieniu Powiatu Kluczborskiego: 

 

………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

………………………………. 

Miejsce, data i podpis 

 

 

W imieniu Powiatu Namysłowskiego: 

 

………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

………………………………. 

Miejsce, data i podpis

 


