
UCHWAŁA NR XXI/134/2016
RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE

z dnia 28 września 2016 r.

w sprawie przystąpienia do partnerstwa na rzecz realizacji projektu pn. „Odnawialne źródła energii 
poprawą jakości środowiska naturalnego w gminach Cegłów, Mrozy, Siennica, Latowicz, Kałuszyn”

Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) 
w związku z art. 28a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2016 r., 
poz. 383), Rada  Miejska w Kałuszynie uchwala, co następuje:

§ 1. 

Wyraża się wolę podjęcia współpracy i przystąpienia w partnerstwie gmin Mrozy, Cegłów, Siennica, Latowicz, 
Kałuszyn, do realizacji Projektu pn. „Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego w 
gminach Cegłów, Mrozy, Siennica, Latowicz, Kałuszyn”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego na lata 20142020 Oś Priorytetowa IV, Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii.

§ 2. 

Zasady współpracy oraz prawa i obowiązki Partnerów w celu realizacji przedsięwzięcia, o którym mowa w § 1 
zostaną  uregulowane w odrębnym Porozumieniu.

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kałuszyna.

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Janusz Kazimierz Pełka
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Uzasadnienie

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ogłosiła konkurs RPMA.04.01.00-IP.01-14-017/16
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś
priorytetowa 1V, Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii, Typ
projektów Infrastruktura do produkcji i i energii ze źródeł odnawialnych.

W ramach konkursu wsparciem zostaną objęte projekty polegające na budowie, rozbudowie oraz
przebudowie infrastruktury służącej do produkcji energii elektrycznej i/ lub cieplnej ze źródeł odnawialnych. W
szczególności inwestycje w budowę/przebudowę instalacji/jednostek wytwórczych energii elektrycznej/cieplnej
przy wykorzystaniu energii wiatru, słońca (fotowoltaika, kolektory słoneczne).

W celu wspólnej realizacji projektu, w zakresie określonym przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania
Programów Unijnych, mogą być tworzone partnerstwa przez podmioty wnoszące do projektu zasoby ludzkie,
organizacyjne, techniczne lub finansowe, realizujące wspólnie projekt na warunkach określonych w
porozumieniu lub umowie partnerskiej lub na podstawie odrębnych przepisów.

Gmina Kałuszyn planuje złożenie wniosku o dofinansowanie ze środków w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego w partnerstwie z gminami Cegłów, Mrozy, Siennica, oraz
Latowicz. W celu przystąpienia do realizacji projektu niezbędne jest podjęcie niniejszej uchwały.
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