
UCHWAŁA NR 159/1157/2018 
ZARZĄDU POWIATU MIELECKIEGO

z dnia 10 maja 2018 roku

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Mieleckiego w sprawie upoważnienia 
Zarządu Powiatu Mieleckiego do złożenia wniosku o dofinansowanie oraz przyjęcia do 
realizacji, określonego w Studium Wykonalności, przedsięwzięcia pn. „Poprawa jakości 
środowiska w Mielcu poprzez rozwój terenów zieleni wokół Powiatowego Zespołu Placówek 
Szkolno -  Wychowawczych” 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, Typ projektu 2,5,2 Rozwój terenów 
zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych

Na podstawie § 75 ust. 2 pkt. 1. Statutu Powiatu Mieleckiego, Zarząd Powiatu Mieleckiego

u c h w a l a  co następuje:

§ ł. Przyjmuje się i przedkłada Radzie Powiatu Mieleckiego projekt uchwały w sprawie 
upoważnienia Zarządu Powiatu Mieleckiego do złożenia wniosku o dofinansowanie oraz przyjęcia 
do realizacji, określonego w Studium Wykonalności, przedsięwzięcia pn. „Poprawa jakości 
środowiska w Mielcu poprzez rozwój terenów zieleni wokół Powiatowego Zespołu Płacówek 
Szkolno -  Wychowawczych” 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, Typ projektu 2.5.2 Rozwój terenów zieleni w miastach i ich 
obszarach funkcjonalnych

§ 2. Projekt uchwały przedkłada się Radzie Powiatu Mieleckiego,

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Staroście Powiatu Mieleckiego.
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Projekt

Uchwala N r..................................
Rady Powiatu Mieleckiego 

z dnia.............................

w sprawie: upoważnienia Zarządu Powiatu Mieleckiego do złożenia wniosku 
o dofinansowanie oraz przyjęcia do realizacji, określonego w Studium Wykonalności, 
przedsięwzięcia pn. „Poprawa jakości środowiska w Mielcu poprzez rozwój terenów zieleni 
wokół Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno -  Wychowawczych” 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, Typ projektu 2.5.2 Rozwój terenów zieleni w miastach i ich obszarach 
funkcjonalnych

Działając na podstawie art. 4 ust.l pkt. 13, art. 26 pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 
o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z2017 r., poz. 1868 zpóźn. zm.)

R ada Powiatu Mieleckiego

uchwala co następuje:

§ 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu Mieleckiego do złożenia wniosku o dofinansowanie oraz 

przyjęcia do realizacji, określonego w Studium Wykonalności, przedsięwzięcia pn. „Poprawa 

jakości środowiska w Mielcu poprzez rozwój terenów zieleni wokół Powiatowego Zespołu 

Placówek Szkolno -  Wychowawczych” 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, Typ projektu 2,5.2 

Rozwój terenów zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Mieleckiego.

§ 3. Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.



UZASADNIENIE

W związku z ogłoszonym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
naborem wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć 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, Typ projektu 
2.5.2 Rozwój terenów zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych, Powiat Mielecki 
planuje ubiegać się o dofinansowanie projektu „Poprawa jakości środowiska w Mielcu poprzez 
rozwój terenów zieleni wokół Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno -  Wychowawczych”. W 
ramach projektu przewiduje się utworzenie bogatych, wielopiętrowych i wielogatunkowych 
założeń zieleni, opartych na gatunkach rodzimych, tworzących dogodne i atrakcyjne warunki dla 
ptaków, owadów i drobnych ssaków, a także obszary ukształtowane w sposób naturalny, 
zbliżony do dzikiego, istotnie podnoszący różnorodność biologiczną.

W ramach powyższego programu istnieje możliwość uzyskania dofinansowania w wysokości 
85% kosztów kwalifikowanych.

Zgodnie z regulaminem konkursu Wnioskodawcy, muszą dostarczyć kompletny wniosek wraz 
z załącznikami, wśród których widnieje: Uchwała Rady Powiatu upoważniająca Zarząd Powiatu 
do złożenia wniosku o dofinansowanie oraz przyjęcia do realizacji projektu.


