
UCHWAŁA NR XXVIII/142/2017
RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO

z dnia 30 stycznia 2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację projektu p.n. „Poprawa bezpieczeństwa 
Kotliny Jeleniogórskiej oraz przygranicznych obszarów Gór Izerskich i Karkonoszy”

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 15 i 16, art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym. (Dz. U. z 2016 r., poz. 814 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 kwietnia 
2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1166 z późn. zm.) Rada Powiatu 
Jeleniogórskiego uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na przystąpienie i realizację przez Powiat Jeleniogórski projektu p.n. 
„Poprawa bezpieczeństwa Kotliny Jeleniogórskiej oraz przygranicznych obszarów Gór Izerskich 
i Karkonoszy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. 

2.  Projekt wdrażany będzie w ramach programu współpracy transgranicznej Republika Czeska – 
Rzeczpospolita Polska na lata 2014-2020, priorytet 1: Wspólne zarządzanie ryzykiem, 1.1. Podniesienie 
transgranicznej gotowości do podejmowania działań podczas rozwiazywania sytuacji nadzwyczajnych 
i kryzysowych, priorytet inwestycyjny "Odnowienie bazy sprzętowej i wyposażenia."

3.  Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu, kluczowymi działaniami ze strony Powiatu będą 
modernizacja Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz szkolenie dla dyspozytorów 
Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz stanowisk kierowania z polskiej i czeskiej strony w latach 
2018 – 2020.

§ 2. 1. Ogólna planowana wartość projektu w wynosi 699 598,20 PLN. 

2.  Projekt finansowany będzie ze środków Unii Europejskiej w kwocie 594 658,47 PLN, co stanowi 
85 % wartości projektu oraz środków Powiatu Jeleniogórskiego w kwocie 104 939,73 PLN (86 343,73 
PLN - 2018 r., 9 476,00 PLN - 2019 r., 9 120,00 PLN -2020 r.), co stanowi 15% wartości projektu. 

3.  Wyraża się zgodę na wniesienie własnego udziału finansowego w wysokości i na konto wskazane 
w umowie o dofinansowanie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Jeleniogórskiego. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady 

Eugeniusz Kleśta
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Uzasadnienie
Współpartnerami projektu będą: Ze strony Republiki Czeskiej – Partner Wiodący Komeda Wojewódzka 
Państwowej Straży Pożarnej w Libercu. Ze strony Rzeczpospolitej Polskiej – Partnerzy Projektowi: 
Miasto Jelenia Góra, Powiat Jeleniogórski, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej 
Górze. Wstępny wniosek projektu p. n. „Poprawa bezpieczeństwa Kotliny Jeleniogórskiej oraz 
przygranicznych obszarów Gór Izerskich i Karkonoszy” został złożony w dniu 23 grudnia 2016 r. 
Głównym celem projektu jest podniesienie transgranicznej gotowości do podejmowania działań podczas 
rozwiazywania sytuacji kryzysowych, poprzez wzmocnienie współpracy służb odpowiedzialnych za 
bezpieczeństwo na terenie pogranicza. W ramach projektu w pierwszym etapie (rok 2018) będzie 
realizowana modernizacja Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz zakup wyposażenia. 
W drugim etapie (lata 2019 – 2020) wspólne ćwiczenia i szkolenia. 
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