
Uchwała Nr VII/34/2015 

Rady Miejskiej w Stawiszynie 

z dnia 29 kwietnia 2015 roku 

 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie realizacji przedsięwzięcia 
pn. „Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Powiatu Kaliskiego, gmin z terenu 
Powiatu Kaliskiego oraz Gminy Sieroszewice” 
 

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

samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013, poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 400a ust. 1 pkt. 21 w 

związku z art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 

2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1 

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

partnerami: 

1) Powiatem Kaliskim – Liderem przedsięwzięcia, 

2) Gminą Blizanów, 

3) Gminą Brzeziny, 

4) Gminą Ceków-Kolonia 

5) Gminą Godziesze Wielkie, 

6) Gminą Koźminek, 

7) Gminą Lisków, 

8) Gminą Mycielin, 

9) Gminą Opatówek, 

10) Gminą Sieroszewice, 

11) Gminą Szczytniki, 

12) Gminą Żelazków, 

w sprawie wspólnej realizacji przedsięwzięcia pn. „Opracowanie Planu gospodarki 

niskoemisyjnej dla Powiatu Kaliskiego, gmin z terenu Powiatu Kaliskiego oraz Gminy 

Sieroszewice”. 

2. Przedsięwzięcie realizowane będzie w 2015 roku. 

3. Realizacja przedsięwzięcia będzie finansowana ze środków: 

1) dotacji udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 

Poznaniu, 

2) wkładu własnego gmin będących partnerami przedsięwzięcia w formie dotacji. 

4. Wysokość wkładu własnego Gminy i Miasta Stawiszyn wynosi 4330 zł. 

§ 2 

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

przedsięwzięcia pn. „Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Powiatu Kaliskiego, gmin z 

terenu Powiatu Kaliskiego oraz Gminy Sieroszewice” 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 VII/34/2015 

Rady Miejskiej w Stawiszynie 

z dnia 29 kwietnia 2015 roku 

 

 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie realizacji przedsięwzięcia 
pn. „Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Powiatu Kaliskiego, gmin z terenu 
Powiatu Kaliskiego oraz Gminy Sieroszewice” 
 

 

Wniosek o dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia partnerskiego zostanie złożony w 

Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, który przewiduje 

wsparcie finansowe w formie dotacji na opracowanie planów gospodarki niskoemisyjnej. 

Plany gospodarki niskoemisyjnej są dokumentami strategicznymi, które koncentrują się na 

podniesieniu efektywności energetycznej, zwiększeniu wykorzystania odnawialnych źródeł energii 

oraz redukcji gazów cieplarnianych. Istotą planu jest osiągnięcie korzyści ekonomicznych, 

społecznych i środowiskowych z działań zmniejszających emisję gazów cieplarnianych. 

Wykonanie planów gospodarki niskoemisyjnej otwiera możliwości uzyskania dofinansowania 

zewnętrznego na realizację inwestycji wynikających z tych planów, a w nowym okresie 

programowania Unii Europejskiej na lata 2014-2020 dokumenty te stanowią podstawę do 

otrzymania wsparcia w ramach obszaru gospodarka niskoemisyjna.  

 

W związku powyższym podjęcie uchwały jest konieczne i uzasadnione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


