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Rady Miasta Hajnówka

z dnia     listopada 2017r

w sprawie wyrażenia zgody na współdziałanie Gminy Miejskiej Hajnówka z Miastem
Bielsk Podlaski i zawarcie Porozumienia w sprawie przygotowania i realizacji projektu
pn." Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie
Miasta  Bielsk  Podlaski  i  Miasta  Hajnówka",  w  ramach  Programu  Operacyjnego
Infrastruktura  i  Środowisko  2014-2020,  działania  2.2  Gospodarka  odpadami
komunalnymi.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 3, art.10 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r., poz.1875), Rada Miasta
Hajnówka uchwala, co następuje: 

§ 1. Wyraża się zgodę na współdziałanie Gminy Miejskiej  Hajnówka z Miastem Bielsk
Podlaski  i zawarcie  porozumienia  w  sprawie  przygotowania  i  realizacji  projektu  pn."
Budowa  Punktów  Selektywnego  Zbierania  Odpadów  Komunalnych  na  terenie  Miasta
Bielsk  Podlaski  i  Miasta  Hajnówka",  w  ramach  Programu  Operacyjnego  Infrastruktura
i Środowisko 2014-2020,  działania  2.2 Gospodarka  odpadami  komunalnymi,  w zakresie
przygotowania  niezbędnej  dokumentacji  aplikacyjnej,  w  tym  studium  wykonalności
i wniosku o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej - jako Instytucji Wdrażającej oraz realizacji wyżej wymienionego projektu.

§  2.  Na  Partnera  wiodącego  -  beneficjenta  Porozumienia,  wskazuje  się  Miasto  Bielsk
Podlaski,  działającego  w  imieniu  własnym  i  w  imieniu  Partnera  –  Gminy  Miejskiej
Hajnówka  podmiotu  upoważnionego  do  ponoszenia  wydatków  kwalifikowanych
i niekwalifikowanych  w  okresie  wdrażania  projektu,  na  zasadach  określonych
w Porozumieniu. 

§ 3. Obowiązki i uprawnienia poszczególnych gmin zostaną określone w Porozumieniu.

§ 4. Wykonanie powierza się Burmistrzowi Miasta Hajnówka.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady

Jakub Ostapczuk



Uzasadnienie 

Ustawa  o  utrzymaniu  czystości  i  porządku  w  gminach  (Dz.U.2017,  poz.1289)

w art.3 ust.2b zobowiązuje gminy do utworzenia co najmniej jednego stacjonarnego punktu

selektywnego  odbierania  odpadów komunalnych,  samodzielnie  lub  lub  wspólnie  z  inną

gminą lub gminami.  Realizując ten obowiązek rozpoczęto współpracę z  Miastem Bielsk

Podlaski. Do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej złożony

zostanie wspólny wniosek aplikacyjny o dofinansowanie projektu  pn." Budowa Punktów

Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Miasta Bielsk Podlaski i Miasta

Hajnówka",  w  ramach  Programu  Operacyjnego  Infrastruktura  i Środowisko  2014-2020,

działania 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi.

Aby podjąć działania i przystąpić do realizacji ustawowego obowiązku posiadania

stacjonarnego  Punktu  Selektywnego  Odbioru  Odpadów  Komunalnych,  konieczne  jest

wyrażenie zgody przez radę Gminy Miejskiej Hajnówka.  


