
Uchwała Nr  XIII / 78  /2015
Rady Gminy Szczytniki

z dnia 11 grudnia 2015 roku
         

w sprawie: zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Szczytniki na rok
2016-2017 na realizację  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.

Na podstawie art. 18 ust. 1  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. Postanawia się zapewnić środki finansowe w budżecie Gminy Szczytniki  na 2016-2017 rok na
realizację projektu pt . „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 , Oś   Priorytetowa 4 Środowisko, Działanie 4.1 Zapobieganie,
likwidacja skutków klęsk żywiołowych i awarii środowiskowych,  Poddziałanie  4.1.5 Wsparcie
systemu ratownictwa chemiczno-ekologicznego   i służb ratowniczych na wypadek wystąpienia
zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii,  poprzez przeznaczenie środków na  zabezpieczenie
wkładu własnego w wysokości  – 200 000 zł ( słownie: dwieście tysięcy  złotych 00/100).

§  2.  Środki  finansowe,  o  których   mowa  w  §1  zapewnia  się  pod  warunkiem  uzyskania
dofinansowania  w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-
2020.

§  3.  Uchwała  niniejsza  ma  charakter  intencyjny  i  stanowi  gwarancję  zaangażowania  Gminy
Szczytniki  w  realizację  projektu   pn. „Zakup  sprzętu  specjalistycznego  do  zapobiegania,
likwidacji skutków klęsk żywiołowych i awarii środowiskowych dla jednostek OSP regionu
Kalisko-Konińskiego”.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szczytniki

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



U z a s a d n i e n i e
do Uchwały  Nr XIII / 78  /2015

Rady Gminy Szczytniki
z dnia 11 grudnia 2015r.

Obowiązkiem gminy 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.

Gmina Szczytniki składając 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.


