
UCHWAŁA NR XLIX/278/2014
RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP.
Z DNIA 8 WRZEŚNIA 2014 ROKU

w sprawie: zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Borek Wlkp.
na  rok  2015  na  realizację  projektu  „Usprawnienie  systemu
technicznego  OSP  w  Borku  Wlkp.  poprzez  zakup  samochodu
ratowniczo-gaśniczego  wraz  z  dodatkowym  sprzętem”
współfinansowanego   z  Wielkopolskiego  Regionalnego  Programu
Operacyjnego na lata 2007-2013.

Na  podstawie  art.  18  ust. 1  ustawy  z  dnia  8  marca  1990  r.  
o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) Rada Miejska
Borku Wlkp. uchwala, co następuje:

§ 1.Postanawia się zapewnić środki finansowe w budżecie Gminy Borek Wlkp. na
rok 2015 na realizację projektu „Usprawnienie systemu technicznego OSP w Borku
Wlkp.  poprzez  zakup  samochodu  ratowniczo-gaśniczego  wraz  z  dodatkowym
sprzętem” o całkowitej wartości 811.800,00 zł poprzez przeznaczenie na ten cel
w budżecie Gminy w roku 2015 kwoty 801.960,00 zł. 

§  2.  Warunkiem realizacji  projektu  „Usprawnienie  systemu  technicznego  OSP  
w  Borku  Wlkp.  poprzez  zakup  samochodu  ratowniczo-gaśniczego  wraz
z  dodatkowym  sprzętem”  jest  uzyskanie  dofinansowania  
ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-
2013  w  ramach  działania  3.6  Poprawa  bezpieczeństwa  środowiskowego  
i  ekologicznego schemat  VI  Zakup  sprzętu  specjalistycznego  do  zapobiegania  
i  likwidacji  skutków  klęsk  żywiołowych  i  poważnych  awarii  środowiskowych.
Wsparcie techniczne krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego do wysokości 80%
wartości projektu, o której mowa w §1 niniejszej uchwały.

§  3.  Uchwała  niniejsza  ma  charakter  intencyjny  i  stanowi  gwarancję
zaangażowania Gminy Borek Wlkp. w realizację projektu „Usprawnienie systemu
technicznego  OSP  w  Borku  Wlkp.  poprzez  zakup  samochodu  ratowniczo-
gaśniczego wraz z dodatkowym sprzętem”.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Borku Wlkp.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



UZASADNIENIE

Obowiązkiem  Gminy  jest  utrzymanie  porządku  publicznego
i  bezpieczeństwa  obywateli  oraz  ochrony  przeciwpożarowej
i  przeciwpowodziowej.  W  związku  z  tym  postanawia  się  wziąć  udział  
w ogłoszonym naborze wniosków o dofinansowanie projektów ze środków EFRR
na działanie 3.6 Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego schemat
VI  Zakup sprzętu  specjalistycznego  do zapobiegania  i  likwidacji  skutków klęsk
żywiołowych i poważnych awarii środowiskowych. Wsparcie techniczne krajowego
systemu ratowniczo-gaśniczego.

Projekt Gminy Borek polega na zakupie samochodu ratowniczo-gaśniczego
wraz  z  wyposażeniem,  który  wzmocniłby  potencjał  techniczny  obecnie
użytkowanych  pojazdów:  średniego  -Star  244L  z  roku  1996  oraz  samochodu
lekkiego  ratownictwa  technicznego  -  Volkswagen  z  1993r  r.,  poprawiłby
bezpieczeństwo gminy Borek Wlkp.

Zgodnie z procedurą naboru projektu  WRPO na lata 2007-2013 Gmina
Borek  Wlkp.  zobowiązana  jest  do  dnia  3  października  2014  złożyć  wniosek
o  dofinansowanie  wraz  z  kompletem  dokumentów,  w  tym  dokument
potwierdzający  zabezpieczenie  środków  finansowych  na  realizację
przedmiotowego projektu. 

Projekt  zostanie  realizowany  w  roku  2015  pod  warunkiem  otrzymania
dofinansowania. Niniejsza uchwała intencyjna jest niezbędna do złożenia wniosku
o dofinansowanie wraz z załącznikami. 


