
PROJEKT  

UCHWAŁA Nr ………. 

RADY MIASTA MILANÓWKA 

z dnia ……..…………. r.  

 

w sprawie: przystąpienia Gminy Milanówek jako partnera do Projektu  „Budowa 

i rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania ludności przed zjawiskami 

katastrofalnymi” 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. e i pkt. 12 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2015 r.,  poz. 1515) Rada Miasta Milanówka uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Gmina Milanówek przystąpi jako partner do Projektu: „Budowa i rozbudowa systemu 

wczesnego ostrzegania i alarmowania ludności przed zjawiskami katastrofalnymi”  dla 

realizacji którego Gmina Grodzisk Mazowiecki złoży wniosek o dofinansowanie ze środków   

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020 - 

działanie 5.1 Dostosowanie  do zmian klimatu – typ projektu: systemy wczesnego 

ostrzegania  przed zjawiskami  katastrofalnymi." 

§ 2. 

 

W przypadku przyznania dofinansowania Projektu o którym mowa w § 1  Gmina Milanówek 

zobowiązuje się do zabezpieczenia środków finansowych na wspólnie realizowany Projekt 

o którym mowa w § 1  w  kwocie 25 000,00 zł ( słownie dwadzieścia pięć tysięcy złotych.).  

 

§ 3. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Milanówka. 

 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

      Przewodnicząca 

Rady Miasta Milanówka  

 

  Małgorzata Trębińska 

 

 

 

 

 



U Z A S A D N I E N I E 

 

 

W związku z możliwością uzyskania  w ramach Projektu „Budowa i rozbudowa systemu 

wczesnego ostrzegania i alarmowania ludności przed zjawiskami katastrofalnymi”, istnieje 

konieczność na etapie składania wniosku o dofinansowanie tj. do dnia 30 grudnia 2015 roku 

przedłożenia dokumentu potwierdzającego zabezpieczenie środków na realizację inwestycji w 

roku 2016 r.  

Wniosek dot. dofinansowania do 80% kosztów projektu „Budowa i rozbudowa systemu 

wczesnego ostrzegania i alarmowania ludności przed zjawiskami katastrofalnymi” 

Wkład własny w wysokości 25 000,00 zł stanowi 20% kosztów projektu. W ramach projektu 

zostaną zamontowane  4 syreny alarmowe szczelinowe na terenie Gminy Milanówek 

połączone z Wojewódzkim Systemem Ostrzegania na terenie Mazowsza. 

   

   

 

 

 

 


