
(PROJEKT) 
UCHWAŁA NR  

Rady Miasta Szczecin 
z dnia  

 
w sprawie przyjęcia dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 
 
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. e ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, 
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, 
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 
i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, 
Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111); Rada Miasta Szczecin 
uchwala, co następuje: 
 

§ 1. WyraŜa się zgodę na przyjęcie dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego do kwoty stanowiącej równowartość 259 131 EUR (słownie: dwieście 
pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto trzydzieści jeden euro), z przeznaczeniem na realizacje 
przedsięwzięcia pn. „Szczecińska sieć edukacji ekologicznej na rzecz środowiska”. 
 

§ 2. UpowaŜnia się Prezydenta Miasta Szczecin do zawarcia umowy finansowej 
o dofinansowanie przedsięwzięcia, o którym mowa w § 1, oraz zaciągnięcia zobowiązań 
wekslowych w celu zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy, zgodnie z określonymi 
w tej umowie warunkami, do wysokości kwoty dotacji powiększonej o naleŜne odsetki i inne 
ewentualne naleŜności wynikające z realizacji postanowień umowy o dofinansowanie. 
 

§ 3. Zabezpieczeniem wykonania warunków umowy o dofinansowanie, o której mowa 
 w § 2, będzie weksel własny „In blanco” z klauzulą „bez protestu” wraz z deklaracją 
wekslową. 
 

§ 4. Zabezpieczenie wekslowe, o którym mowa w § 3 ustanawia się na okres 
obowiązywania umowy. 
 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin. 
 

§ 6. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej 
wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń. 
 



 
UZASADNIENIE 

 
Projekt pn. ,,Szczecińska sieć edukacji ekologicznej na rzecz środowiska” współfinansowany 
będzie ze środków pomocowych Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego. Projekt uzyskał pozytywną decyzję w sprawie przyznania dofinansowania. 
Umowa finansowa z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w sprawie dofinansowania Projektu jest na etapie przygotowawczym. Niezbędnym 
dokumentem do przedmiotowej umowy jest przyjęcie przez Radę Miasta Szczecin w formie 
uchwały dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na realizację 
Projektu pn. ,,Szczecińska sieć edukacji ekologicznej na rzecz środowiska”. 
 


