
UCHWAŁA NR XXIII/147/12
RADY GMINY GNOJNO
z dnia 27 września 2012 r.

w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Gnojno do złożenia wspólnie z Powiatem Buskim i Pińczowskim 
oraz Gminami Nowy Korczyn i Wiślica wniosku o dofinansowanie 

Na podstawie art. 10 ust. 1 oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. e ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zm.) – Rada Gminy Gnojno uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Gnojno do złożenia wspólnie z Powiatem Buskim i Pińczowskim oraz 
Gminami Nowy Korczyn i Wiślica wniosku o dofinansowanie w formie dotacji w ramach V konkursu programu 
priorytetowego NFOŚiGW p.t. „System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) Część 1) 
Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej” przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja 
budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Buskiego i Powiatu Pińczowskiego”. 

2. Liderem projektu grupowego będzie Powiat Buski, a partnerami Powiat Pińczowski oraz Gminy Gnojno, 
Nowy Korczyn i Wiślica. 

§ 2. W celu realizacji przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na 
terenie Powiatu Buskiego i Powiatu Pińczowskiego” w ramach umowy o dofinansowanie w formie dotacji 
z NFOŚiGW upoważnia się Wójta Gminy Gnojno do zawarcia z liderem i partnerami, o których mowa w § 
1 ust. 2,  porozumienia określającego role i wzajemne rozliczenia oraz zobowiązania w projekcie. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gnojno. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Piotr Terlecki
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UZASADNIENIE

W związku z koniecznością wykonania prac termomodernizacyjnych na niektórych obiektach użyteczności 
publicznej będących własnością Gminy Gnojno, można złożyć wniosek do NFOŚiGW o dofinansowanie w/w 
prac. W ramach V Konkursu programu priorytetowego NFOŚiGW p.t. „System zielonych inwestycji ( GIS – 
Green Investment Scheme ) Część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej” istnieje 
możliwość pozyskania dofinansowania w formie dotacji do 30 % kosztów kwalifikowanych realizowanego 
przedsięwzięcia. Termin składania wniosków upływa 1 października 2012 r. 

Zgodnie z wymogami konkursu niezbędne jest upoważnienie przez radę gminy Wójta Gminy Gnojno do 
złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach ogłoszonego konkursu z wyszczególnieniem wnioskowanej 
formy dofinansowania, wyrażone w formie uchwały. 

Ponadto z dofinansowania w ramach w/w programu chciałyby skorzystać również Powiat Buski 
i Pińczowski oraz gminy Wiślica i Nowy Korczyn. Zgłosiły one chęć współpracy przy realizacji projektu. 
Mając powyższe na uwadze Gmina Gnojno, Powiat Buski i Pińczowski oraz Gminy Nowy Korczyn i Wiślica 
mogą wspólnie wystąpić o dofinansowanie w ramach ogłoszonego konkursu. 

Tak więc podjęcie uchwały jest zasadne. 

Id: E5FD95FE-43F0-4580-AD31-FE28134CB5AD. Podpisany Strona 2
———————————————————————————————————————————————————————




