
UCHWAŁA NR LVII/427/13
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA

z dnia 20 grudnia 2013 r.

w sprawie przystąpienia do modernizacji i rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Kościerzynie 
i przystąpienia do konkursu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 

Oś Priorytetowa I „Gospodarka wodno-ściekowa”
Działanie 1.1. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM”

Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 51 ust.1 i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.). Rada Miasta Kościerzyna na wniosek Burmistrza Miasta 
Kościerzyna uchwala, co następuje:

§ 1. Przystępuje się do modernizacji i rozbudowy sieci wodno-ściekowej w Kościerzynie oraz do konkursu 
ogłoszonego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet I Gospodarka wodno-
ściekowa. Projekt realizowany będzie w partnerstwie z Miejskie Przedsiębiorstwo Infrastruktury KOS-EKO Sp. 
z o.o. Kościerzyna. 

§ 2. Udziela się Burmistrzowi Miasta Kościerzyna – Zdzisławowi Czucha, upoważnienia do złożenia wniosku 
o dofinansowanie i przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pn. „Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej 
i kanalizacyjnej w Kościerzynie”, wnioskującego o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko, Priorytet I „Gospodarka wodno – ściekowa”, działanie 1.1 „Gospodarka wodno – 
ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM” (konkurs nr 11/POIiŚ/1.1/10/2013), w ramach Funduszu 
Spójności, które obejmuje zadania: 

1. Sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ul. Gdańska, Świętojańska, Rynek, Długa, Kościelna, Młyńska 
i Słodowa 

2. Sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Strzelecka-Strzelnica 

3. Sieć kanalizacji sanitarnej w ul. 8 Marca i Klasztorna 

4. Sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Markubowo przygotowanie dokumentacji projektu oraz zarządzanie 
projektem i działania informacyjno – promocyjne.

§ 3. Planowany czas realizacji zadania do roku 30.06.2015. 

§ 4. Źródłem zabezpieczenia środków będą dochody własne Gminy Miejskiej Kościerzyna. §  5. Wykonanie 
uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościerzyna. §  6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Kościerzyna

Piotr Słomiński
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UZASADNIENIE

W celu ubiegania się o dofinansowanie dla projektu pn. „Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w
Kościerzynie” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet I „Gospodarka wodno-ściekowa”,
działanie 1.1. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM” niezbędne jest upoważnienie
Burmistrza do złożenia w imieniu Wnioskodawcy – Gminy Miejskiej Kościerzyna wniosku aplikacyjnego oraz przyjęcia do
realizacji w/w przedsięwzięcia.
Wyżej wymieniona uchwała jest niezbędnym załącznikiem na etapie składania wniosku o dofinansowanie projektu.
Poziom współfinansowania projektu ze środków Funduszu Spójności wynosi 85% wartości wydatków kwalifikowanych
projektu.
Podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne i umożliwia przystąpienie przez Gminę Miejską Kościerzyna
w partnerstwie z Miejskim Przedsiębiorstwem Infrastruktury KOS-EKO Sp. z o.o. Kościerzyna do konkursu zamkniętego i
złożenie w terminie do 31.12.2013r. wniosku aplikacyjnego do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Gdańsku jako Instytucji Pośredniczącej II-ego stopnia.
W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.
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