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Projekt z dnia 10 sierpnia 2020 r.

UCHWAŁA NR........

RADY MIASTA ŻYRARDOWA
z dnia............. 2020 r.

w sprawie upoważnienia do złożenia wniosku o dofinansowanie oraz przyjęcia do
realizacji przedsięwzięcia

Na

podstawie

art.

18

ust.

1

ustawy

z

dnia

8

marca

1990

roku

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) Rada Miasta Żyrardowa uchwala,
co następuje:

§1.
Upoważnia się Prezydenta Miasta Żyrardowa do złożenia wniosku o dofinansowanie oraz
przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pn. Gospodarowanie wodami opadowymi na terenie

miasta Żyrardowa. Projekt złożony zostanie w odpowiedzi na konkurs nr POIS.02.01.001 W.02-00-505/20 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach

działania

2.1

Adaptacja

do

zmian

klimatu

wraz

z

zabezpieczeniem

i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz

monitoring Środowiska, typ projektu 2.1.5 Systemy gospodarowania wodami opadowymi na
terenach m iejskich.

§2-

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Żyrardowa.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W zastępstwie Prezydenta Miasta

iału

ac

i Rozwoju

RAD

(/a PjRAWNY

Ewelina Szalak

UZASADNIENIE
Przedmiotowa uchwała związana jest z zamiarem złożenia przez Miasto Żyrardów wniosku
o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. Gospodarowanie wodami opadowymi na terenie miasta

Żyrardowa. Inwestycja dot. będzie m.in. retencjonowania wody opadowej w korycie rowu nr 51
adaptowanym na zbiornik retencyjny wody opadowej i roztopowej na odcinku pomiędzy ulicą

Łąkową a granicą miasta.
Projekt złożony zostanie w odpowiedzi na konkurs nr POIS.02.01.00-IW.02-00-505/20 Programu

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 2.1 Adaptacja do zmian
klimatu

wraz

z

zabezpieczeniem

i

zwiększeniem

odporności

na

klęski

żywiołowe,

w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring Środowiska, typ projektu 2.1.5 Systemy

gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich.
Zgodnie

z Regulaminem

w/w konkursu jednym z załączników wymaganych do wniosku

o dofinansowanie jest Uchwała Rady Gminy upoważniająca do złożenia wniosku o dofinansowanie,
przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia.
W zastępstwie Prezydenta Miasta
.
Żyrardowa

