
UCHWAŁA NR VI/42/2019
RADY GMINY STAWIGUDA

z dnia 28 lutego 2019 r.

w sprawie przekazania Gminie Olsztyn środków stanowiących udział wkładu własnego na realizację zadania 
w ramach projektu Bezpieczny MOF

Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. 
poz. 994 ze zm.), art. 46 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1530 ze zm.), Uchwały Nr XV/161/2016 Rady Gminy Stawiguda z dnia 30 maja 2016 r. 
w sprawie powierzenia Gminie Olsztyn zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego realizowanego przez 
Powiat Olsztyński i Gminy: Olsztyn, Barczewo, Dywity, Gietrzwałd, Jonkowo, Purda i Stawiguda oraz § 
5 ust. 4 i 5 Porozumienia w sprawie przyjęcia przez Gminę Olsztyn zadania publicznego w zakresie 
bezpieczeństwa publicznego powierzonego przez Powiat Olsztyński i Gminy: Barczewo, Dywity, Gietrzwałd, 
Jonkowo, Purda i Stawiguda z dnia 08.08.2016 r., Rada Gminy Stawiguda, uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na przekazanie Gminie Olsztyn środków stanowiących udział wkładu własnego na 
realizację zadań w ramach projektu Bezpieczny MOF ujętego w formule Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych, zidentyfikowanego do wdrożenia w trybie pozakonkursowym w ramach osi priorytetowej 5. 
Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów, działania 5.4. Zapobieganie i zarządzanie ryzykiem, 
poddziałania 5.4.2. Bezpieczny MOF Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-
Mazurskiego na lata 2014-2020" w formie dotacji.

§ 2. Szczegółowe zasady realizacji zadania wymienionego w §1 określi umowa zawarta pomiędzy Gminą 
Stawiguda a Gminą Olsztyn.

§ 3. Zadanie, o którym mowa w ust. 1 zostanie sfinansowane ze środków budżetu Gminy Stawiguda na rok 
2019 w wysokości 5 559,89 zł (słownie: pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt dziewięć 89/100 złotych).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stawiguda.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Grzegorz Kołakowski
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