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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIASTA BIAŁYSTOK 

z dnia .................... 2022 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej w celu przygotowania i realizacji projektu 
partnerskiego pn.: „Rozwój infrastruktury społecznej na terenie BOF na potrzeby wsparcia uchodźców 

z Ukrainy” 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. 
poz. 559, z późn. zm.1)) oraz art. 5 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.2)) uchwala się, co następuje:  

§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie umowy partnerstwa dotyczącej współpracy ze Stowarzyszeniem 
Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego – Liderem, w celu realizacji projektu pn. „Rozwój infrastruktury 
społecznej na terenie BOF na potrzeby wsparcia uchodźców z Ukrainy” współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 
8.4. Infrastruktura społeczna, Poddziałanie 8.4.2 Infrastruktura usług socjalnych i zdrowotnych w obszarze BOF, 
zwanego dalej Projektem, zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów 
w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020. 

§ 2. Upoważnia się Prezydenta Miasta Białegostoku do podjęcia współdziałania z Liderem, Gminą Choroszcz, 
Gminą Supraśl, Gminą Turośń Kościelna, w celu przygotowania i realizacji Projektu. 

§ 3. Szczegółowe warunki realizacji Projektu, sposób przekazywania oraz rozliczania pozyskanych środków 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zostaną określone w umowie partnerskiej o której mowa w § 1. 

§ 4. Nawiązanie współpracy w celu realizacji projektu uzależnia się od uzyskania dofinansowania oraz 
zawarcia przez Lidera umowy o dofinansowanie z Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym 
Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, którą jest Zarząd Województwa Podlaskiego. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 
PRZEWODNICZĄCY RADY 

 
 

Łukasz Prokorym 

 

 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 583, 1005, 1079 i 1561. 
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, 1725, 1747, 1768, 

1964 i 2414. 
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UZASADNIENIE 

 
Podjęcie niniejszej uchwały jest niezbędne do realizacji Projektu „Rozwój infrastruktury społecznej na 
terenie BOF na potrzeby wsparcia uchodźców z Ukrainy" współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. 
W ramach niniejszego projektu Miasto Białystok zmodernizuje i wyposaży 17 mieszkań komunalnych 
położonych w Białymstoku (znajdujących się w zasobach ZMK), które zostaną udostępnione uchodźcom z 
Ukrainy.  Szacowany koszt zakresu rzeczowego planowanego do realizacji  przez Miasto Białystok wynosi  
2 400 000,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
stanowić będzie ok. 85% , tj. nie więcej niż 2 040 000,00 zł.  
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