
UCHWAŁA NR V/29/19
RADY GMINY ŁUBNICE

z dnia 12 lutego 2019 r.

w sprawie wspólnego przygotowania i realizacji projektu partnerskiego pn.: „Wzrost wykorzystania 
odnawialnych źródeł energii  na terenie gmin partnerskich Połańca, Oleśnicy, Łubnic, Stopnicy”

Na podstawie art. 10 ust. 1 oraz art. 18  ust. 2 pkt 12 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 944 z póź. zm.), w zw. z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. O zasadach 
realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst 
jednolity Dz. U. z 2018 roku poz.1431 z póź. zmianami), Rada Gminy Łubnice uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie przez Gminę Łubnice umowy partnerskiej z Gminą Połaniec, Gminą 
Oleśnica, Gminą Stopnica zwanymi dalej Partnerami na rzecz realizacji projektu pn. „Wzrost wykorzystania 
odnawialnych źródeł energii  na terenie gmin partnerskich Połańca, Oleśnicy, Łubnic, Stopnicy” dofinansowanego 
ze środków zewnętrznych w konkursie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na 
lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej 3 – Efektywna i zielona energia, Działania 3.1 Wytwarzanie 
i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych RPO WŚ na lata 2014 – 2020.

§ 2. Określa się termin realizacji zadania partnerskiego na lata 2019-2020.

§ 3. 1. Szczegółowe warunki realizacji zadania, sposób przekazywania oraz rozliczania pozyskanych środków 
dofinansowania zostaną określone w umowie partnerskiej zawartej pomiędzy Gminą Połaniec, Gminą Oleśnica, 
Gminą Łubnice, Gminą Stopnica.

2. Upoważnia się Wójta Gminy Łubnice do zawarcia umowy partnerskiej, o której mowa w § 1.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXXIII/156/17 Rady Gminy Łubnice z dnia 12 września 2017r. w sprawie 
wyrażenia zgody na zawarcie  umowy partnerskiej  na rzecz wspólnej realizacji Projektu pn.: „Wzrost 
wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie gmin partnerskich Połańca, Oleśnicy, Łubnic”.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łubnice.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Marian Komasara

Id: 29CF0C03-948E-4E59-8F1B-9CF455D57E10. Podpisany Strona 1



UZASADNIENIE

Gmina Łubnice jest zainteresowana zwiększeniem wykorzystania na swoim terenie

odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych, w kontekście poprawy stanu

środowiska naturalnego oraz podniesienia jakości życia mieszkańców. W związku

z powyższym przystępuje do wspólnego przygotowania i realizacji projektu partnerskiego

pn. „Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie gmin partnerskich

Połańca, Oleśnicy, Łubnic, Stopnicy” z trzema wymienionymi gminami. Dofinansowanie

pochodzi z dotacji pochodzącej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Świętokrzyskiego (RPOWŚ) na lata 2014-2020 w ramach Działania 3.1 Wytwarzanie

i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych Osi Priorytetowej 3 Efektywna i

zielona energia.

Do wspólnego projektu partnerskiego dołączy gmina Stopnica, która uzupełni

brakujący zakres projektu - kolektory słoneczne, z uwagi na wycofanie się części

uczestników projektu. Za wdrożenie projektu i jego koordynację odpowiadać będzie Gmina

Połaniec (Lider – partner wiodący), będzie on również uprawniony do reprezentowania

partnerów projektu. Przedmiotem projektu jest zakup i montaż instalacji OZE dla

mieszkańców – osób fizycznych.

W celu uzgodnienia zasad współpracy oraz określenia zakresu odpowiedzialności, a

także praw i obowiązków Lidera (partnera wiodącego) i partnera projektu zostanie zawarta

umowa partnerska o współpracy w celu przygotowania i wspólnej realizacji projektu,

regulującego między nimi powyższe kwestie.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest konieczne i uzasadnione.
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