
RADA MIEJSKA
W GlmoJeCku UCHWAŁA NR lV/39/2019

RADY MIEJSKIEJ w GLINOJECKU

z dnia 3I stycznia 2019 r.

w sprawie upoważnienia do zlożenia wniosku o zwiększenie dofinansowaniaprojektu pn. „Modernizacja
oczyszczalni ścieków w ul. Stary Garwarz — poprawa infrastruktury” w ramach Programu

OperacyjnegoInfrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytet II — Ochrona środowiska, w tym
adaptacja do zmian klimatu, dzialanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 oraz art. 18 ust. 1 ustawy zdnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) Rada Miejska w Glinojecku uchwala, co następuje:

5 l. l. Upoważnia się Burmistrza Miasta iGminy Glinojeck, występującego w imieniu i działającego
na rzecz Gminy Glinojeck do złożenia wniosku o zwiększenie dofinansowania projektu „Modernizacja
oczyszczalni ścieków wm. Stary Garwarz — poprawa infrastruktury” wramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko 2014—2020, Priorytet II ~ Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu,
działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.

2. Przyjmuje się do realizacji przedsięwzięcie pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Stary
Garwarz — poprawa infrastruktury” o koszcie wyzszym, niż wynikający ze Studium Wykonalności złożonego
wraz z wnioskiem o dofinansowanie projektu oraz akceptuje się założone plany taryfowe.

@ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Glinojeck.
@ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ld: 9578025D-8BBD-492A-B382-5l l7lA76A65A. Uchwalony Strona 1



Uzasadnienie

Zgodnie z przedstawioną przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie listą i zakresem wymaganych dokumentów do wniosku o zwiększenie dofinansowania,
jednym z załączników niezbędnych do wniosku jest Uchwała Rady Gminy lub organu założycielskiego (dla
jednostek innych niż gmina lub związek gmin) upoważniająca do złożenia wniosku o zwiększenie
dofinansowania projektu, 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 taryforaz ewentualnych dopłat do taryf.
Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Sporządziła: Aneta Licnerska
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