
UCHWAŁA NR XXXII/261/16
RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE

z dnia 23 września 2016 r.

w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Staszów do złożenia wniosku o dofinansowanie 
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 2.5 „Poprawa 

jakości środowiska miejskiego” (Konkurs NR POIS.2.5/2/2016) oraz przyjęcia do realizacji 
określonego w Studium Wykonalności przedsięwzięcia pn.: „Kompleksowe zagospodarowanie 

obszarów zielonych na terenie miasta Staszowa”

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 12, art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz zgodnie z wymogami formalnymi zawartymi w regulaminie 
konkursu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 2.5 „Poprawa jakości 
środowiska miejskiego” (Konkurs NR POIS.2.5/2/2016), Rada Miejska w Staszowie uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Staszów, działającego w imieniu Gminy Staszów do: 

1) złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-
2020, działanie 2.5 „Poprawa jakości środowiska miejskiego” (Konkurs NR POIS.2.5/2/2016), 
przedsięwzięcia pn.: „Kompleksowe zagospodarowanie obszarów zielonych na terenie miasta Staszowa”, 
określonego w Studium Wykonalności; 

2) przyjęcia do realizacji określonego w Studium Wykonalności przedsięwzięcia, o którym mowa w pkt 
1 niniejszego paragrafu pn.:„Kompleksowe zagospodarowanie obszarów zielonych na terenie miasta 
Staszowa”.

§ 2. 

Środki finansowe niezbędne na pokrycie wkładu własnego zostaną zabezpieczone w uchwale budżetowej 
Miasta i Gminy Staszów na lata 2016 – 2018. 

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów. 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

Ireneusz Kwiecjasz
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Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXII/261/16

Rady Miejskiej w Staszowie

z dnia 23 września 2016 r.

Gmina Staszów przygotowuje wniosek aplikacyjny dla projektu „Kompleksowe zagospodarowanie 
obszarów zielonych na terenie miasta Staszów” ze środków w ramach Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, Osi priorytetowej II – Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do 
zmian klimatu, działania 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego. Jednym z załączników wymaganych 
przy złożeniu wniosku, o którym mowa powyżej jest Uchwała Rady Miejskiej upoważniająca do złożenia 
wniosku o dofinansowanie, przyjęcia do realizacji określonego w Studium Wykonalności przedsięwzięcia. 
W związku z powyższym podjęcie niniejszej Uchwały uznać należy za uzasadnione. 
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