
UCHWAŁA Nr XXIV/156/09 
Rady Miejskiej Wielichowa 

z dnia 23 marca 2009 r 
 

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXIII/152/09 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 2 lutego 
2009 roku w sprawie :wyraŜenia zgody na realizację projektu  w ramach  Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki,  działanie  9.5 -oddolne inicjatywy edukacyjne na 
obszarach wiejskich. Tytuł projektu:„Wykwalifikowan y straŜak OSP , to skuteczniejszy 
ratunek i satysfakcja dobrze wypełnionego obowiązku”. 
           
                                                  Na podstawie art. 6 ust. 1, art. 7 ust. 1 pkt 14, art. 18 ust. 2 pkt 
15  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym(Dz.U. z 2001r. Nr 142  poz. 1591 z 
późn.zm.)   Rada Miejska Wielichowa uchwala, co następuje: 
 

 
                                                           § 1. 
 
W Uchwale Rady Miejskiej Wielichowa Nr XXIII/152/09 Rady Miejskiej Wielichowa 

z dnia 2 lutego 2009 roku w sprawie:wyraŜenia zgody na realizację projektu w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ,działanie 9.5 – oddolne inicjatywy edukacyjne na 
obszarach wiejskich.Tytuł projektu:”Wykwalifikowany straŜak OSP , to skuteczniejszy 
ratunek i satysfakcja dobrze wypełnionego obowiązku” § 1 otrzymuje brzmienie : 

 
WyraŜa  zgodę na realizację przez Gminę Wielichowo  projektu w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki,  działanie  9.5 -oddolne inicjatywy edukacyjne na 
obszarach wiejskich.Tytuł projektu:”Wykwalifikowany  straŜak OSP,to skuteczniejszy 
ratunek i satysfakcja dobrze wypełnionego obowiązku”.  
Okres realizacji projektu : od dnia 02.03.2009 roku do dnia 31.07.2009 roku. 
Kwota dofinansowania projektu wynosi  49.989,48 zł   

                                                          

 

                                                          § 2.  

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi  Miasta i Gminy Wielichowo. 

                                                            

                                                           § 3.  

 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.  

       
 
 
 

                                                                                        Przewodniczący Rady Miejskiej 
                                                                                         
 

                                                                                        Stanisław Marciniak 



 
 

Uzasadnienie 
do Uchwały Nr XXIV/156/09  
  Rady Miejskiej Wielichowa 

z dnia 23 marca 209 r. 
            
 
w sprawie : zmiany Uchwały  Nr XXIII/152/09 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 2 
lutego 2009 roku w sprawie: wyraŜenia zgody na realizację projektu  w ramach  
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,  działanie  9.5 -oddolne inicjatywy edukacyjne 
na obszarach wiejskich. Tytuł projektu:„Wykwalifiko wany straŜak OSP , to 
skuteczniejszy ratunek i satysfakcja dobrze wypełnionego obowiązku”. 
 
           
 
 Na podstawie  otrzymanych zaleceń   dokonano zmiany  Uchwały Nr XXIII/152/09 z 
dnia 2 lutego 2009 roku w § 1 poprzez  wskazanie  okresu realizacji oraz kwoty 
dofinansowania projektu.    
    
 
             


