
Uchwała Nr XXIII/122/2012 

Rady Miejskiej w Stawiszynie 

z dnia 28 września 2012 roku 

 

 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie realizacji projektu pn. 

„Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego, Gminy i Miasta 

Stawiszyn oraz gmin: Blizanów, Lisków, Mycielin, Opatówek, Żelazków” 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.12, art. 9 ust.1, art. 10 ust.1 oraz art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 

r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) Rada Miejska w 

Stawiszynie uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 

1. Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą i Miastem Stawiszyn a 

partnerami: 

1) Powiatem Kaliskiem- Liderem, 

2) Gminą Blizanów, 

3) Gminą Lisków, 

4) Gminą Mycielin, 

5) Gminą Opatówek, 

6) Gminą Żelazków 

w sprawie realizacji projektu pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej 

Powiatu Kaliskiego, Gminy i Miasta Stawiszyn oraz gmin: Blizanów, Lisków, Mycielin, 

Opatówek, Żelazków”. 

2. Projekt realizowany będzie w latach 2013 – 2014 

3. Realizacja projektu będzie finansowana ze środków: 

1) dotacji i pożyczki udzielanych w ramach programu priorytetowego Narodowego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej „System Zielonych Inwestycji (GIS) - 

Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej”, 

2) dotacji udzielanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 

Poznaniu, 

3) wkładu własnego partnerów. 

 

 



4. Wysokość wkładu własnego Gminy i Miasta Stawiszyn wynosi 87.459,00 zł, z tego: 

1) w 2013 roku: 0,00 zł, 

2) w 2014 roku: 87.459,00 zł. 

 

§ 2. 

1. Upoważnia się Powiat Kaliski- Lidera do złożenia wniosku o dofinansowanie realizacji projektu 

pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego, Gminy i Miasta 

Stawiszyn oraz gmin: Blizanów, Lisków, Mycielin, Opatówek, Żelazków” ze środków dotacji i 

pożyczki udzielanych w ramach programu priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej „System Zielonych Inwestycji (GIS) - Zarządzanie energią w 

budynkach użyteczności publicznej” (V konkurs 2012). 

2. Upoważnia się Powiat Kaliski- Lidera do złożenia wniosku o dofinansowanie realizacji projektu 

pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego, Gminy i Miasta 

Stawiszyn oraz gmin: Blizanów, Lisków, Mycielin, Opatówek, Żelazków” ze środków dotacji 

udzielanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

§ 3. 

Upoważnia się Burmistrza Stawiszyna do zawarcia porozumienia, o którym mowa w §1. 

 

§ 4. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawiszyna. 

 

§ 5. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UZASADNIENIE 

do Uchwały Nr XXIII/122/2012 

Rady Miejskiej w Stawiszynie 

z dnia 28 września 2012 roku 

 

 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie realizacji projektu pn. 

„Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego, Gminy i Miasta 

Stawiszyn oraz gmin: Blizanów, Lisków, Mycielin, Opatówek, Żelazków” 

 

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu zostanie złożony w Narodowym Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego pn. „System 

zielonych inwestycji (GIS) - Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej", który 

przewiduje wsparcie finansowe w formie dotacji, pożyczki lub dotacji i pożyczki włącznie. 

W związku z tym, że możliwość ubiegania się o dotację i pożyczkę mają projekty grupowe o 

minimalnej wartości 5 mln zł, proponuje się realizację projektu w partnerstwie z samorządem 

powiatowym i samorządami  gminnymi. 

Przewiduje się również równoczesne złożenie wniosku o dofinansowanie projektu ze 

środków dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

  

W związku powyższym podjęcie uchwały jest konieczne i uzasadnione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


