UCHWAŁA Nr XXI/177/2017
RADY GMINY SOCHOCIN
z dnia 20 lutego 2017 r.
w sprawie upoważnienia Gminnego Zakładu Komunalnego Spółka z o. o. w Sochocinie
do złożenia wniosku o dofinansowanie.
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie
gminnym (Dz.U.2016. poz. 446 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1.1. Upoważnia się Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Sochocinie do złożenia
wniosku o dofinansowanie projektu pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie
aglomeracji Sochocin etap IIb i III wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków
w miejscowości Kondrajec gm. Sochocin” z Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej II – Ochrona Środowiska, w tym
adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach,
Typ projektu 2.3.2 Projekty dotyczące gospodarki wodno-ściekowej, realizowane w regionach
lepiej rozwiniętych w aglomeracjach

o wielkości od 2 000 RLM do 10 000 RLM.

2. Przyjmuje się do realizacji określone w Studium Wykonalności projektu wymienionego
w ust. 1 przedsięwzięcia oraz akceptuje się założone w nim plany taryfowe wraz z ewentualną
wieloletnią prognozą dopłat do taryf.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sochocin.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
UCHWAŁY Nr XXI/177/2017
RADY GMINY SOCHOCIN
z dnia 20 lutego 2017 r.
w sprawie upoważnienia Gminnego Zakładu Komunalnego Spółka z o. o. w Sochocinie
do złożenia wniosku o dofinansowanie.
Uzasadnienie prawne – wyjaśnienie podstawy prawnej - Zaopatrzenie w wodę, oczyszczanie
i odprowadzanie ścieków komunalnych stanowi zgodnie z art. 7 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2016. poz. 446 ze zm.) jedno
podstawowych zadań własnych gminy w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb
wspólnoty.
W/w zadanie dla potrzeb Gminy Sochocin realizuje od 1 stycznia 2017 r. Gminny Zakład
Komunalny Sp. z o.o. w Sochocinie, która zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca
2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
(Dz. U. z 2015 r. poz. 139 ze zm.) jest zobowiązana zapewnić budowę urządzeń
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, ustalonych przez gminę w studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych
planach zagospodarowania przestrzennego, w zakresie uzgodnionym w wieloletnim planie
rozwoju i modernizacji, o którym mowa w art. 21 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy.
Uzasadnienie faktyczne – wyjaśnienie stanu faktycznego - w celu realizacji zadań z zakresu
gospodarki wodno-ściekowej Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Sochocinie prowadzi
intensywne prace nad pozyskaniem środków finansowych z unijnego Funduszu Spójności,
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach Osi
Priorytetowej II – Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.3
Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, Typ projektu 2.3.2 Projekty dotyczące
gospodarki wodno-ściekowej, realizowane w regionach lepiej rozwiniętych w aglomeracjach
o wielkości od 2 000 RLM do 10 000 RLM. Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o.
w Sochocinie zamierza do końca lutego 2017 r. złożyć wniosek aplikacyjny (końcowy)
o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie
aglomeracji Sochocin etap IIb i III wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w miejscowości
Kondrajec gm. Sochocin. Wniosek należy złożyć z kompletem załączników. Jednym
z wymaganych do wniosku załączników (poz. 18 w wykazie dokumentów niezbędnych
do podpisania umowy
o dofinansowanie) jest „Uchwała Rady Gminy
lub organu założycielskiego upoważniająca do złożenia wniosku o dofinansowanie, przyjęcia
do realizacji określonego w Studium Wykonalności przedsięwzięcia oraz akceptacji
założonych w nim planów taryfowych, wraz
z ewentualną wieloletnią prognozą dopłat
do taryf.
W związku z powyższym uzasadnieniem przedkładam uchwałę w sprawie upoważnienia
Gminnego Zakładu Komunalnego Spółka z o. o. w Sochocinie do złożenia wniosku
o dofinansowanie.

