
UCHWAŁA NR II/14/18 

RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY 

z dnia 6 grudnia 2018 r. 

 

 

w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Chełmży do złożenia wniosku o zwiększenie 

dofinansowania projektu ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, realizacji przedsięwzięcia 

pn. „Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta 

Chełmży” o koszcie wyższym niż wynikający ze Studium Wykonalności złożonego wraz 

z wnioskiem o dofinansowanie projektu oraz akceptacji wpływu zwiększenia kosztu 

projektu na wysokość prognozowanych taryf oraz ewentualnych dopłat do taryf.  

 

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) uchwala się, co 

następuje:  

 

 

§ 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Chełmży, działającego w imieniu gminy miasta 

Chełmży, do złożenia wniosku o zwiększenie dofinansowania projektu pn. „Rozbudowa 

i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży” w ramach 

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 Oś priorytetowa II 

Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.3. Gospodarka wodno-

ściekowa w aglomeracjach, realizacji przedsięwzięcia o koszcie wyższym niż wynikający ze 

Studium Wykonalności złożonego wraz z wnioskiem o dofinansowanie projektu oraz 

akceptacji wpływu zwiększenia kosztu projektu na wysokość prognozowanych taryf oraz 

ewentualnych dopłat do taryf.  

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chełmży. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

         Przewodniczący 

          Rady Miejskiej 

 

 

                 Janusz Kalinowski 

 



 

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

 

do uchwały nr II/14/18 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie 

upoważnienia Burmistrza Miasta Chełmży do złożenia wniosku o zwiększenie 

dofinansowania projektu ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, realizacji przedsięwzięcia 

pn. „Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta 

Chełmży” o koszcie wyższym niż wynikający ze Studium Wykonalności złożonego wraz 

z wnioskiem o dofinansowanie projektu oraz akceptacji wpływu zwiększenia kosztu 

projektu na wysokość prognozowanych taryf oraz ewentualnych dopłat do taryf. 

 

W odpowiedzi na konkurs nr POIiŚ.2.3/3/2016 w ramach Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w 

tym adaptacja do zmian klimatu Działanie 2.3. Gospodarka wodno-ściekowa w 

aglomeracjach, typ projektów 2.3.1 Projekty dotyczące gospodarki wodno-ściekowej, 

realizowane w aglomeracjach o wielkości co najmniej 10 000 RLM, gmina miasto Chełmża 

złożyła w dniu 28.02.2017 r. wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Rozbudowa i 

modernizacja sieci kanalizacyjnej i  wodociągowej na terenie miasta Chełmży”.  

W związku z pozytywnym rozpatrzeniem powyższego wniosku aplikacyjnego, w dniu 

29.06.2018 r. zawarta została umowa o dofinansowanie realizacji przedmiotowego 

przedsięwzięcia ze środków Funduszu Spójności na kwotę 13 429 834,89 PLN. Wielkość 

dofinansowania ustalona została na podstawie kosztorysowej wartości planowanych działań. 

W wyniku zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie 

robót budowlanych, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, wartość robót 

budowlanych uległa zwiększeniu. Mając na względzie powyższe, niniejsza uchwała umożliwi 

Burmistrzowi Miasta Chełmży wystąpienie do Instytucji Wdrażającej o zwiększenie 

przyznanego wsparcia finansowego do kwoty 13 603 366,55 PLN. Podniesienie kwoty 

dofinansowania pozwoli na zachowanie montażu finansowego dla przedmiotowej inwestycji.  

Wobec powyższego, podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.  

 

 


