UCHWAŁA NR XVIII/168/2020
RADY POWIATU CHODZIESKIEGO
z dnia 23 września 2020 r.
w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pod nazwą „Wsparcie strategii
niskoemisyjnej na terenie miasta Chodzieży – etap II”.
Na podstawie art. 12 pkt 4 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym
(Dz.U. z 2020r., poz. 920) i art. 33 ust. 1 Ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o zasadach realizacji
programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020
(Dz. U. z 2020r. poz. 818) Rada Powiatu Chodzieskiego uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Wyraża się wolę przystąpienia Powiatu Chodzieskiego do realizacji projektu pn.
„Wsparcie strategii niskoemisyjnej na terenie miasta Chodzieży – etap II” w związku
z ubieganiem się o dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 3 - Energia, Działanie 3.3 - Wspieranie
strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska, Poddziałanie 3.3.1 - Inwestycje w obszarze
transportu miejskiego.
2. Wyraża się wolę zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Powiatu Chodzieskiego
do kwoty 420 000,00 zł (słownie: czterysta dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) z tego w 2021
roku do kwoty 105 000,00 zł i 2022 roku do kwoty 315 000,00 zł, tytułem udziału w pokryciu
wkładu własnego na realizację projektu.
3. Projekt będzie realizowany w latach 2021-2022.
§ 2. 1. Powiat Chodzieski przystępuje do realizacji projektu, o którym mowa w § 1. 1. jako
Partner Gminy Miejskiej w Chodzieży, będącej Liderem projektu.
2. Szczegółowe zasady realizacji projektu i warunki współpracy określi umowa partnerska.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE
W związku z zamiarem aplikowania Gminy Miejskiej w Chodzieży o dofinansowanie projektu
partnerskiego pn. „Wsparcie strategii niskoemisyjnej na terenie miasta Chodzieży - etap II” w
ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś
priorytetowa 3 - Energia, Działanie 3.3 - Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność
miejska, Poddziałanie 3.3.1 - Inwestycje w obszarze transportu miejskiego, warunkiem
niezbędnym do spełnienia wymogów formalnych w zakresie dokumentów załączanych do wniosku
jest podjęcie przez Radę Powiatu Chodzieskiego uchwały wyrażającej wolę przystąpienia Powiatu
do realizacji projektu i zabezpieczenia środków na jego współfinansowanie w latach 2021- 2022.
Szczegółowe warunki dotyczące partnerstwa zostaną określone w drodze umowy zawartej
pomiędzy Powiatem Chodzieskim, a Gminą Miejską w Chodzieży. Zadanie planowane jest
do realizacji przez Gminę Miejską w Chodzieży na lata 2021 - 2022.
Zadanie w zakresie dróg powiatowych obejmuje przebudowę istniejących ciągów pieszorowerowych wzdłuż ulic: Paderewskiego, Dworcowej, Ujskiej i Kochanowskiego
Przyjęcie uchwały powoduje skutki finansowe w postaci wydatków Powiatu w 2021 i 2022 roku
do kwoty 420 000,00 zł, która zostanie ujęta w WPF na lata 2020-2022.
Udział Powiatu jako Partnera będzie wynosił w 2021r. do 105 000,00 zł i w 2022r.
do 315 000,00 zł.
Plan finansowy zostanie przypisany w Wydziale DR: dział 600, rozdz. 60014 drogi publiczne
powiatowe, § 661 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne
realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na
ww. zadanie.
W myśl obowiązujących przepisów wyrażenie woli współfinansowania zadania w ramach
partnerstwa należy do kompetencji Rady Powiatu stąd podjęcie uchwały jest uzasadnione.
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