
Projekt 
UCHWAŁA NR ……..…. 

RADY MIASTA I GMINY BIAŁOBRZEGI 
z dnia………….. r. 

 

w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Białobrzegi do złożenia wniosku                     
o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Białobrzegi urzekają – zagospodarowanie 
terenów zieleni po dawnym ośrodku sportu i rekreacji” w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.5 Poprawa jakości 
środowiska miejskiego oraz przyjęcia do realizacji określonego w Studium 
Wykonalności zakresu przedsięwzięcia. 

 

 Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity Dz.U. z 2017r., poz. 1875 ze zm.1) oraz Regulaminu konkursu                               
nr POIS.02.05.00-IW.02-00-005/18 w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura                        
i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian 
klimatu, Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego, Rada Miasta i Gminy 
Białobrzegi uchwala: 

§ 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Białobrzegi do złożenia wniosku                           
o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Białobrzegi urzekają – zagospodarowanie terenów 
zieleni po dawnym ośrodku sportu i rekreacji” w ramach Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego 
oraz przyjmuje się do realizacji określony w Studium Wykonalności zakres przedsięwzięcia. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Białobrzegi. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

                                                           
1 zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2017r. poz. 2232 oraz z 2018r. poz. 130 



 

 
 

UZASADNIENIE 

W związku z ogłoszonym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej (Instytucja Wdrażająca) naborem w trybie konkursowym wniosków                            
o dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura                  
i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa II – Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do 
zmian klimatu, Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego (konkurs nr 
POIS.02.05.00-IW.02-00-005/18) niezbędnym jest załączenie do wniosku uchwały Rady 
Miasta i Gminy, w której Rada upoważnia Burmistrza do złożenia wniosku o dofinansowanie 
przedsięwzięcia oraz przyjęcia do realizacji określonego w Studium Wykonalności zakresu 
przedsięwzięcia. 

 


