
 
Uchwała Nr XXIV/288/16 

Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach 
 

z dnia 26 sierpnia 2016 r. 
 

w sprawie upoważnienia Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do złożenia 
wniosku o dofinansowanie dla przedsięwzięcia pn. „Rozwój terenów zieleni miejskiej poprzez 

odnowę parku im. Piotra Furgoła w Czerwionce-Leszczynach” 
 

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym        
(t. j. Dz. U. z 2016 r., poz.446) w związku z Regulaminem konkursu zamkniętego nr POIS.2.5/2/2016                      

w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Oś priorytetowa II - Ochrona 
Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, 

 
Rada Miejska w Czerwionce-Leszczynach 

uchwala, co następuje: 
 

§ 1 
 

Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Wiesława Janiszewskiego                        
do złożenia w imieniu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wniosku o dofinansowanie                             
dla przedsięwzięcia pn. „Rozwój terenów zieleni miejskiej poprzez odnowę parku im. Piotra Furgoła                
w Czerwionce-Leszczynach” w ramach naboru w trybie konkursowym (konkurs nr POIS.2.5/2/2016), 
ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Instytucji 
Wdrażającej Oś priorytetową II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, 
współfinansowaną ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura   
i Środowisko 2014-2020. 
 

§ 2 
 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. 
 
 

§ 3 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 

(-) Przewodniczący Rady Miejskiej 

        Bernard Strzoda 

 



Uzasadnienie 
 

do uchwały Nr XXIV/288/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 26 sierpnia 2016 r.                   
w sprawie upoważnienia do złożenia wniosku o dofinansowanie dla przedsięwzięcia pn. „Rozwój 
terenów zieleni miejskiej poprzez odnowę parku im. Piotra Furgoła w Czerwionce-Leszczynach” 

 
Wprowadzenie projektu uchwały związane jest z zamiarem złożenia przez Gminę i Miasto 
Czerwionka-Leszczyny wniosku o dofinansowanie dla przedsięwzięcia pn. „Rozwój terenów zieleni 
miejskiej poprzez odnowę parku im. Piotra Furgoła w Czerwionce-Leszczynach” w ramach naboru                
w trybie konkursowym (konkurs nr POIS.2.5/2/2016), ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Instytucji Wdrażającej Oś priorytetową II Ochrona Środowiska, 
w tym adaptacja do zmian klimatu, współfinansowaną ze środków Funduszu Spójności w ramach 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. 
Zgodnie z Regulaminem konkursu zamkniętego nr POIS.2.5/2/2016 jednym z załączników 
wymaganych do wniosku o dofinansowanie jest Uchwała Rady Miejskiej upoważniająca do złożenia 
wniosku o dofinansowanie. 
Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione. 

 


