
UCHWAŁA NR XLVIII/250/18
RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA

z dnia 24 maja 2018 r.

w sprawie upoważnienia do złożenia wniosku o dofinansowanie do Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, w trybie konkursu wniosków o dofinansowanie z Funduszu 
Spójności w ramach Osi priorytetowej 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) 
oraz przyjęcia do realizacji określonego w Studium Wykonalności przedsięwzięcia pod nazwą                    

,, Rozbudowa zielonej infrastruktury miasta Chojnowa”.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. 
poz. 1875) w związku z pkt 14 Listy załączników do wniosku o dofinansowanie w ramach działania 2.5. POIiŚ 
stanowiącego załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu zamkniętego nr POIS.02.05.00-IW.02-00-005/18 
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Osi priorytetowej II Ochrona środowiska, 
w tym adaptacja do zmian klimatu uchwala się, co następuje:

§ 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Chojnowa Jana Serkiesa działającego w imieniu Miasta Chojnowa 
do złożenia wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. ,, Rozbudowa zielonej infrastruktury miasta 
Chojnowa” w ramach konkursu ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej, jako Instytucji Wdrażającej Osi priorytetowej II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian 
klimatu, działanie 2.5. Poprawa jakości środowiska miejskiego współfinansowanej ze środków Funduszu 
Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (konkurs nr 
POIS.02.05.00-IW.02-00-005/18) oraz przyjęcia do realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chojnowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie

do Uchwały Nr XLVIII/250/18 Rady Miejskiej Chojnowa

z dnia 24 maja 2018 r.

w sprawie upoważnienia do złożenia wniosku o dofinansowanie do Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, w trybie konkursu wniosków o dofinansowanie z Funduszu

Spójności w ramach Osi priorytetowej 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) oraz przyjęcia
do realizacji określonego w Studium Wykonalności przedsięwzięcia pod nazwą "Rozbudowa zielonej

infrastruktury miasta Chojnowa”.

W ramach konkursu ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
jako instytucji Wdrażajacej Osi priorytetowej II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zman klimatu,
działanie 2.5. Poprawa jakosci środowiska miejskiego współfinansowanej ze środków Funduszu Spójnosci
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (konkurs nr POIS.02.05.00-
IW.02-00-005/18) Gmina Miejska Chojnów przystępuje do opracowania wniosku o dofinansowanie zadania
,,Rozbudowa zielonej infrastruktury miasta Chojnowa”.
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