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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH 

z dnia 23 czerwca 2021 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Głuchołazy do partnerstwa w celu wspólnej 
realizacji projektu pod nazwą "Bezpieczna Mora". 

Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Rada Miejska w Głuchołazach uchwala, co następuje: 

§ 1. Wyraża się zgodę na przystąpienie Gminy Głuchołazy do partnerstwa i wspólnej realizacji przez trzech 
partnerów: 

1) Gminę Nysa, 

2) Gminę Głuchołazy, 

3) Powiat Nyski, 

projektu pod nazwą "Bezpieczna Mora" polegającego na opracowaniu analizy zagrożenia 
powodziowego pod kątem wdrożenia programu inwestycyjnego przebudowy koryta rzeki Mora, 
realizowanego w ramach programu działań w zakresie zapobiegania powodziom i podtopieniom 
w rejonie rzeki Mora. 

§ 2. Zasady funkcjonowania partnerstwa oraz zasady współpracy określone zostaną w odrębnym 
porozumieniu. 

§ 3. Liderem projektu będzie Gmina Nysa. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głuchołaz. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE

Mając na uwadze zagrożenie niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi występujące na terenie Powiatu

Nyskiego, w szczególności Gminy Głuchołazy oraz Gminy Nysa, a także konieczność podniesienia stopnia

zabezpieczenia przeciwpowodziowego na terenach leżących w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki Mora,

dostrzegając korzyści jakie stwarza wzajemna współpraca jednostek samorządowych uznaje się podjęcie

niniejszej uchwały za zasadne.

W ramach zawartego porozumienia zostanie opracowana analiza zagrożenia powodziowego umożliwiająca

opracowanie programu inwestycyjnego mającego na celu przebudowę koryta rzeki Mora, a w konsekwencji

zabezpieczenie przeciwpowodziowe terenów leżących w bezpośrednim sąsiedztwie tej rzeki.
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