
UCHWAŁA NR XXXIV/207/13 
Rady Gminy Bukowsko  

z dnia 10 czerwca 2013 r.  
 

 
sprawie przystąpienia Gminy Bukowsko jako partnera do Projektu pn.: „Program 
ochrony rodzimej flory powiatu sanockiego przed gatunkami inwazyjnymi oraz 
ograniczenia ich rozprzestrzeniania się i wnikania w obręb Mi ędzynarodowego 
Rezerwatu Biosfery Karpaty Wschodnie”,  dla realizacji którego Powiat Sanocki złoży 
wniosek o dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego  Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego 2009 – 2014 w ramach Programu Operacyjnego PL02 
„Ochrona bioró żnorodności biologicznej i ekosystemów” oraz w sprawie zabezpieczenia 
środków niezbędnych na realizację Projektu  

 
 Działając na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt.4  ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  
o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz. 594 )  

 
Rada Gminy Bukowsko . 

uchwala co następuje 

§ 1. 

Gmina Bukowsko  przystąpi, jako partner do projektu pn. „Program ochrony 
rodzimej flory powiatu sanockiego przed gatunkami inwazyjnymi oraz ograniczenia ich 
rozprzestrzeniania się i wnikania w obręb Mi ędzynarodowego Rezerwatu Biosfery 
Karpaty Wschodnie”, dla realizacji którego Powiat Sanocki złoży wniosek o jego 
dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego 2009 – 2014 w ramach Programu Operacyjnego PL02 „Ochrona 
bioróżnorodności biologicznej i ekosystemów”  

§ 2. 

W przypadku umieszczenia Projektu, o którym mowa w § 1 na liście rankingowej 
i otrzymaniu decyzji o przyznaniu dofinansowania, Gmina Bukowsko  zabezpieczy środki 
finansowe niezbędne na realizację w/w Projektu do kwoty 15.000 zł. (słownie: piętnaście 
tysięcy złotych .). 

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bukowsko. 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
  



Uzasadnienie do uchwały 
 

Powiat Sanocki wraz z instytucjami partnerskimi złoży projekt o dofinansowanie pn.: 

„ Program ochrony rodzimej flory powiatu sanockiego przed gatunkami inwazyjnymi oraz 

ograniczenia ich rozprzestrzeniania się i wnikania w obręb Międzynarodowego Rezerwatu 

Biosfery Karpaty Wschodnie”  na konkurs ogłoszony przez Narodowy Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarski w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego 2009 – 2014 Program Operacyjny PL02 „Ochrona bioróżnorodności 

biologicznej i ekosystemów”. 

Projekt obejmował będzie zagadnienia związane z monitoringiem i zwalczaniem gatunków 

inwazyjnych m.in. barszczu sosnowskiego  na terenie powiatu sanockiego.  

 Projekt będzie realizowany w partnerstwie z instytucjami z terenu Powiatu 

Sanockiego. Realizacja projektu planowana jest w terminie od 1 stycznia 2014 r. do 30 

kwietnia 2016 r. Minimalny koszt całego projektu, wynikający z regulaminu konkursu 

szacowany jest na ok. 1 mln zł. Zgodnie z warunkami konkursu niezbędny wkład pieniężny 

wynosi 15 % kosztów kwalifikowanych, co w naszym przypadku stanowi kwotę ok. 150 tys. 

zł rozłożoną na okres 3 lat realizacji projektu ( trzy lata budżetowe ). Wkład własny  Powiatu 

Sanockiego jako wnioskodawcy  planowany jest w wysokości 50% wkładu własnego tj. 75 

tys. .Nieprzekraczalny termin zakończenia naboru wniosków mija z dniem 17 czerwca 2013r.  


