
Uchwała  Nr XIII / 77 / 2015
Rady Gminy Szczytniki

z dnia 11 grudnia 2015 roku
         

w sprawie przystąpienia do wspólnej realizacji przez Gminę Ceków-Kolonia (Lidera),
Miasto i Gminę Tuliszków, Gminę Rychtal, Gminę Czajków, Miasto i Gminę Golina oraz
Gminę Szczytniki  zadania publicznego z zakresu zapobiegania,  likwidacji  skutków klęsk
żywiołowych  i  awarii  środowiskowych  -  wsparcie  systemu  ratownictwa  chemiczno  –
ekologicznego  i służb  ratowniczych na wypadek wystąpienia  zjawisk  katastrofalnych lub
poważnych  awarii  pn.  „Zakupu  sprzętu  specjalistycznego  do  zapobiegania,  likwidacji
skutków klęsk żywiołowych i awarii środowiskowych dla jednostek OSP regionu Kalisko-
Konińskiego”,  realizowanego  w  ramach  Wielkopolskiego  Regionalnego  Programu
Operacyjnego na lata 2014-2020.

Na podstawie art. 7 ust 1 pkt 14, art 10 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt.12  ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2015 roku,  poz. 1515)  u c h w a l a    s i ę,
co następuje:

§  1.  Przystępuje  się  do  wspólnej  realizacji  przez  Gminę  Ceków-Kolonia  (Lidera),  Miasto
i Gminę Tuliszków, Gminę Rychtal, Gminę Czajków, Miasto i Gminę Golina oraz Gminę
Szczytniki zadania publicznego z zakresu zapobiegania, likwidacja skutków klęsk żywiołowych
i awarii  środowiskowych -  wsparcia  systemu ratownictwa chemiczno – ekologicznego i  służb
ratowniczych na wypadek wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii pn. „Zakup
sprzętu  specjalistycznego  do  zapobiegania,  likwidacji  skutków  klęsk  żywiołowych  i  awarii
środowiskowych  dla  jednostek  OSP  regionu  Kalisko-Konińskiego”,  realizowanego  w ramach
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

§  2.  Szczegółowe warunki  realizacji  inwestycji  określone  zostaną  w porozumieniu  zawartym
pomiędzy Gminą Ceków-Kolonia,  Miastem i Gminą Tuliszków, Gminą Rychtal, Gminą Czajków,
Miastem i Gminą Golina oraz Gmina Szczytniki.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szczytniki.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



U z a s a d n i e n i e
do Uchwały  Nr XIII / 77 / 2015

Rady Gminy Szczytniki
z dnia 11 grudnia 2015 roku

Obowiązkiem  samorządu  gminnego  jest  utrzymanie  porządku  publicznego
i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej.

W związku z tym postanawia się wziąć udział w realizacji projektu pn. „Zakup sprzętu
specjalistycznego  do  zapobiegania,  likwidacji  skutków  klęsk  żywiołowych  i  awarii
środowiskowych  dla  jednostek  OSP  regionu  Kalisko-Konińskiego”,  realizowanego  w ramach
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

W przypadku ubiegania się o środki zewnętrzne większe szanse na otrzymanie środków
mają  Wnioskodawcy działający na większym obszarze, mający większy budżet. Zasadne dlatego
jest  zawiązanie  partnerstwa  w  celu  uzyskania  maksymalnej  liczby  punktów  i  otrzymanie
dofinansowania, 

Szczegółowe  zasady  partnerstwa  rozstrzygnie  stosowne  porozumienie,  które  stanowiło
będzie załącznik do wniosku o dofinansowanie.
Wskazuje się Gminę Ceków-Kolonia jako Lidera, który przygotuje wniosek o dofinansowanie wraz
z kompletem dokumentów zobowiązana jest przedłożyć dokument potwierdzający zabezpieczenie
środków finansowych na realizację w/w projektu.

W związku z powyższym podjęcie uchwały uważa się za uzasadnione.


