
UCHWAŁA NR XX/120/08 

RADY MIEJSKIEJ CHEŁM śY 

z dnia 13 sierpnia 2008 r. 

 

w sprawie upowaŜnienia do złoŜenia wniosku o dofinansowanie z Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia 

pn. „Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej ChełmŜy”. 

 

 

       Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. e  w związku z art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 

8 marca 1990 roku 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, 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 oraz  z 2007 r. Nr 48, poz. 327,  Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 ) 

oraz art. 166 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, 

poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 

i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, 

Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984 ) uchwala się, co następuje: 

 

       § 1. UpowaŜnia się Burmistrza Miasta ChełmŜy do złoŜenia wniosku o dofinansowanie z 

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Oś Priorytetowa I Gospodarka wodno – 

ściekowa, Działanie 1.1. Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach powyŜej 15 tys. 

RLM, dotyczącego przedsięwzięcia pn. „Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej 

i deszczowej miasta ChełmŜy”. 

 

       § 2.1. Przyjmuje się do realizacji przedsięwzięcie pn. „Budowa i modernizacja kanalizacji 

sanitarnej i deszczowej miasta ChełmŜy”.  

       2. Przewidywany okres realizacji przedsięwzięcia: 

       1) termin rozpoczęcia rzeczowego: I kwartał 2009, 

       2) termin zakończenia rzeczowego: IV kwartał 2011, 

       3) termin zakończenia finansowego: IV kwartał 2011. 

 

 



       § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta ChełmŜy. 

 

       § 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 

 

 

 

          Przewodniczący 
           Rady Miejskiej 
 
 
                  Janusz Kalinowski 



U z a s a d n i e n i e 

do uchwały nr XX/120/08 Rady Miejskiej ChełmŜy z dnia 13 sierpnia 2008 r. 

w sprawie upowaŜnienia do złoŜenia wniosku o dofinansowanie z Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia 

pn. „Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej ChełmŜy”. 

 ________________________________________________________________________ 

 

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Środowiska, które dla Działania 1.1. Gospodarka 

wodno – ściekowa w aglomeracjach powyŜej 15 tys. RLM Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko pełni rolę Instytucji Pośredniczącej (IP), jednym z wymaganych 

załączników do wniosku o dofinansowanie stanowi uchwała rady gminy lub organu 

załoŜycielskiego upowaŜniająca do złoŜenia wniosku o dofinansowanie oraz przyjęcia do 

realizacji przedsięwzięcia planowanego do realizacji w oparciu o środki finansowe Funduszu 

Spójności. 

W latach 2007-2008 Gmina Miasto ChełmŜa reprezentowana przez Burmistrza Miasta 

opracowała niezbędną dokumentację techniczną do realizacji przedsięwzięcia, o którym 

mowa w treści uchwały, tj. „Budowy i modernizacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej 

miasta ChełmŜy”. 

Z uwagi na moŜliwość aplikowania o środki pozabudŜetowe pochodzące z Funduszu 

Spójności na realizację rzeczową w/w inwestycji w ramach Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 

 

 

 

 

 

 

 

 


