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Uchwa a Nr _________________

Rady Miejskiej w I owej

z dnia ______________ r.

w sprawie wyra enia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego

po onego w I owej przy ul.Nadrzecznej 11/32.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz dzie

gminnym (tekst jednolity Dz.U.z 2001 Nr 142 poz.15911) i  art. 68 ust.1 pkt 7 ustawy z dnia 21

sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo ciami (tekst jednolity Dz, U, z 2004r. Nr 261 poz.

2603 z pó n. zm2.)

uchwala si  co nast puje:

§ 1.Wyrazi  zgod  na udzielenie bonifikaty na rzecz Pani Mieczys awie Olszewskiej zam. w

owej przy ul.Nadrzecznej 11/32 w wysoko ci 85 % od ceny lokalu mieszkalnego

po onego w I owej przy ul.Nadrzecznej 11/32 o pow. u ytkowej 38,12 m2 w przypadku

jednorazowej zap aty ceny za lokal. Warto  w/w lokalu zosta a okre lona przez

rzeczoznawc  maj tkowego w wysoko ci 18 772,- z .

§ 2.Cena lokalu mieszkalnego opisanego w § 1 obejmuje równie  cen  pomieszcze  do niego

przynale nych oraz udzia u w cz ciach wspólnych w tym w gruncie.

§ 3. Wykonanie uchwa y powierza si  Burmistrzowi I owej.

§ 4.Uchwa a wchodzi w ycie z dniem podj cia i podlega og oszeniu na tablicy og osze

Urz du Miejskiego w I owej.

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta y og oszone w Dz. U. 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, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 oraz 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 oraz z 2008 r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz.1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz.420.
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta y og oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 281, poz. 2782, z 2005 r.
Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1459, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i Nr 220, poz. 1600 i 1601
oraz Dz.U.z 2007 Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 59, poz.369 i Nr 220,poz.1412 oraz z 2009 r. Nr 19,poz.100, Nr
42,poz.335 i 340, Nr 98,poz.817 i Nr 161,poz.1279 i 1281.
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Uchwa a Nr ___/5/___/09

Rady Miejskiej w I owej

z dnia ___________2009 r.

w sprawie podpisania umów partnerstwa pomi dzy gmin  I owa i
partnerami niemieckimi z gminy Gablenz

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz dzie

gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pó n. zm. 3) uchwala si , co

nast puje:

§ 1. Upowa nia si  Burmistrza I owej do podpisania umów partnerstwa pomi dzy gmin
owa i partnerami niemieckimi gminy Gablenz w celu realizacji wspólnych zada  w ramach

Programu Operacyjnego Wspó pracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013.

§ 2. Traci moc uchwa a Rady Miejskiej w I owej Nr 290/5/XXXIV/09 z dnia 2 grudnia 2009
r. w sprawie podpisania umowy partnerstwa pomi dzy gmin  I owa i niemieck  gmin
Gablenz.

§ 3. Wykonanie uchwa y powierza si  Burmistrzowi I owej.

§ 4. Uchwa a wchodzi w ycie z dniem podj cia.

3 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta y og oszone w Dz. U. 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, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, 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 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 420.
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OPIS DO UCHWA Y

Po uzgodnieniach z partnerem niemieckim uzgodniono, e ze wzgl du na du y zakres
projektu w stosunku do rodków finansowych przewidzianych na ten cel z Programu
Operacyjnego, zasadnym jest podzielenie projektu w taki sposób, aby mo na by o czyni
starania o dofinansowanie z kilku dzia  w ramach dziedzin:

1.2 – Turystyka i dzia alno  uzdrowiskowa;

1.4 – rodowisko naturalne.

Ponadto ustalono, e sk adane projekty nie b  posiada  wspólnego finansowania ze
wzgl du na koszty obs ugi bankowej oraz ryzyko zmian kursu euro, co ma niebagatelne
znaczenie w obecnej sytuacji gospodarczej panuj cej na rynku europejskim. Z tego te
wzgl du ulega zmianie dotychczasowa tre  porozumienia i w jego miejsce b
wprowadzone cztery odr bne projekty, które b  sk adane oddzielnie.

Nasza strona b dzie sk ada  dwa projekty:

- dzia anie 1.2 – projekt pod tytu em „"Pogranicze pi knieje" - odtworzenie ogrodu
japo skiego w parku dworskim w I owej i utworzenie transgranicznego centrum
informacji turystycznej” który obejmowa  b dzie rewitalizacj  cz ci parku tzw. ogród
japo ski wraz z realizacj  dzia  zwi zanych z turystyk  (tablice informacyjne,
foldery, promocja, przewodniki GPS itp.)

- dzia anie 1.4.1 – „Zachowanie ró norodno ci gatunków i utrzymanie dziedzictwa
kulturowego i historycznego parku dworskiego I owa” który obejmowa  b dzie
rewitalizacj  w g ównej mierze cz  parku obejmuj  ogród chi ski i japo ski.

Tre  umów b dzie niemal identyczna jak tre  umowy b cej za cznikiem do uchwa y nr
290/5/XXXIV/09 z nast puj cymi ró nicami:

- przy projektach dotycz cych parku w I owej partnerem wiod cym jest gmina I owa,
natomiast w projektach dotycz cych parku na terenie Niemiec, gmina I owa b dzie
jedynie partnerem projektu,

- po stronie niemieckiej obok gminy Gablenz wyst powa  b dzie stowarzyszenie
Instytucja/ firma / nazwisko, imi

Heimatverein Kromlauer Park – und Traditionspflege e.V.
Osoba uprawniona do reprezentowania

Detlef Nickel – Przewodnicz cy
Ulica, numer domu, kod pocztowy, miejscowo

Dorfstraße 40, 02953 Gablenz/ OT Kromlau
- w zwi zku z tym, e nie b dzie wspólnego finansowania (projekty finansuj  jedynie

partnerzy wiod cy bez udzia u rodków finansowych partnerów projektu) w § 18
umowy (Dodatkowe postanowienia) pozostanie jedynie zapis „Podczas spotka
roboczych, w czasie przygotowywania i realizacji projektu t umacza zabezpiecza
gospodarz spotkania”.


