
Uchwała Nr XI/65/2011 

Rady Gminy w Nowym Korczynie 

z dnia  7 lipca 2011r.  
 

w sprawie przystąpienia do projektu inwestycyjnego pod nazwą  

" Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu 

Buskiego i Powiatu Pińczowskiego " oraz zabezpieczenia wkładu własnego. 

 

Na podstawie art. 10 ust.1 oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. e, ustawy z dnia 8 marca 1990r.  

o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z poźn. zm.) Rada Gminy 

 w Nowym Korczynie uchwala, co następuje: 

§ 1 

1. Wyraża się zgodę na przystąpienie i współfinansowanie  przez Gminę Nowy Korczyn 

projektu pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu 

Buskiego i Powiatu Pińczowskiego" realizowanego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 4 Rozwój 

infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej, Działanie 4.2. Rozwój systemów lokalnej 

infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej, współfinansowanego z Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego - zwanego dalej projektem. 

2. Wyraża się wolę współdziałania pomiędzy Powiatem Buskim jako liderem projektu 

 i partnerami Powiatem Pińczowskim oraz Gminami; Gnojno, Nowy Korczyn i Wiślica  

w celu złożenia wspólnego wniosku i realizacji projektu.  

§ 2 

1.Całkowity koszt projektu nie przekroczy kwoty 14 868 120 zł, w tym na obiektach 

stanowiących własność Gminy Nowy Korczyn 531 785 zł. 

2. Wysokość wkładu własnego Gminy Nowy Korczyn nie przekroczy kwoty 389 644 zł. 

3. Zadanie realizowane będzie w latach 2011 – 2013 

§ 3 

Środki finansowe o których mowa w § 2 pkt 2 niniejszej uchwały zostaną zabezpieczone 

 w budżecie Gminy Nowy Korczyn w poszczególnych latach pod warunkiem uzyskania 

dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013. 

 

 



§ 4 

W celu realizacji projektu upoważnia się Wójta Gminy Nowy Korczyn do zawarcia 

porozumienia z liderem i  partnerami o których mowa w § 1 pkt 2 oraz zaciągnięcia 

zobowiązania długoterminowego i podpisania weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową 

do kwoty wynikającej z wysokości dofinansowania inwestycji w Gminie Nowy Korczyn 

ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wraz z odsetkami. 

§ 5 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowy Korczyn. 
 

§ 6 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 

             Wiceprzewodnicząca 
Rady Gminy  w Nowym Korczynie  
 
              Anna Wiśniewska  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Uzasadnienie  

do uchwały Rady Gminy w Nowym Korczynie w sprawie przystąpienia 

 do projektu inwestycyjnego pod nazwą " Termomodernizacja budynków 

użyteczności publicznej na terenie Powiatu Buskiego i Powiatu Pińczowskiego " 

oraz zabezpieczenia wkładu własnego  

 

 

W miesiącu czerwcu br Samorząd Województwa Świętokrzyskiego ogłosił  nabór 

wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Oś priorytetowa 4 Rozwój infrastruktury ochrony 

środowiska i energetycznej, Działanie 4.2. Rozwój systemów lokalnej infrastruktury 

ochrony środowiska i energetycznej, finansowanego z Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego na dofonanoswanie zadań termomodernizacyjnych. Wśród 

jednostek organizacyjnych Gminy Nowy Korczyn są podmioty w których należy 

wykonać prace remontowo budowlane związane z termomodernizacją. W związku 

 z powyższym chcielibyśmy aplikować o środki z w/w programu. Ponadto 

 z dofinansowania w ramach w/w programu chciałyby skorzystać również inne Gminy 

z terenu Powiatu oraz  Powiat Buski i Pińczowski. Zgłosili oni chęć współpracy przy 

realizacji projektu. Mając powyższe na uwadze Powiat Buski i Pińczowski oraz 

Gminy Nowy Korczyn, Gnojno i Wiślica mogą wspólnie wystąpić o dofinansowanie 

w ramach RPO. 

Szczegółowy zakres prac  na poszczególnych jednostkach obrazuje załącznik nr 1 

do uzasadnienia. 

 
            Wiceprzewodnicząca 
Rady Gminy  w Nowym Korczynie  
 
              Anna Wiśniewska  

 


