
UCHWAŁA NR XLII/247/14
RADY GMINY STARY LUBOTYŃ

z dnia 30 października 2014 r.

w sprawie przyjęcia środków z Funduszu Spójności z Priorytetu IX - Infrastruktura 
energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna w ramach Działania 9.3 - 

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej (PGN) 
(Konkurs nr 2 /PO IiŚ/ 9.3/ 2013)

Na podstawie art. 15 ust. 1 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się środki do wysokości 27.183,00 zł (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy sto 
osiemdziesiąt trzy złote 00/100) z Funduszu Spójności z Priorytetu IX - Infrastruktura energetyczna 
przyjazna środowisku i efektywność energetyczna w ramach Działania 9.3 - Termomodernizacja 
obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej (PGN) - (Konkurs nr 2 /PO IiŚ/ 
9.3/ 2013) , które będą stanowić do 85% kosztów kwalifikowanych ww. projektu.

2. Pozostałe środki finansowe na opracowanie planu zabezpieczy ze środków własnych Gmina Stary 
Lubotyń.

§ 2. Powyższe środki zostaną przeznaczone na opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla 
Gminy Stary Lubotyń w ramach projektu pn.: „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Stary 
Lubotyń”, który będzie się składał z następujących elementów:

1) Plan gospodarki niskoemisyjnej,

2) Stworzenie bazy danych,

3) Szkolenia dla pracowników,

4) Informacja i promocja dotycząca udziału dofinansowania POIiŚ w stworzeniu planów 
gospodarki niskoemisyjnej, upublicznianie informacji o opracowaniu planów.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stary Lubotyń

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady 
Gminy

Jan Janusz Podbielski
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Uzasadnienie
W dniu 12 grudnia 2013 r., Rada Gminy Stary Lubotyń przyjęła uchwałę w sprawie wyrażenia 

zgody na przystąpienie do opracowania i wdrożenia „Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy 
Stary Lubotyń”. W dniu 19 grudnia 2013 r. w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Warszawie złożony został stosowny wniosek o przyznanie dofinansowania 
w ramach konkursu nr 2/POIiŚ/9.3/2013 Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności 
publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej.

Następnie w wyniku przeprowadzonej oceny w ramach konkursu nr 2/POIiŚ/9.3/2013 w ramach 
działania 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki 
niskoemisyjnej, program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, w oparciu o kryteria 
formalne, utworzona została lista rankingowa, która została zaakceptowana przez Instytucję 
Pośredniczącą. Złożony przez Gminę Stary Lubotyń wniosek został oceniony pozytywnie i został 
sklasyfikowany na pozycji 485 listy rankingowej, jako projekt rezerwowy.

Następnie decyzją Instytucji Pośredniczącej zwiększony został budżet konkursu nr 
2/POIiŚ/9.3/2013 w ramach działania 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – 
plany gospodarki niskoemisyjnej, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 
oraz rozszerzona została lista rankingowa projektów podstawowych i tym samym projekt Gminy 
Stary Lubotyń, który był wpisany na listę, jako projekt rezerwowy otrzymał dofinansowanie. 
Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia środków z Funduszu Spójności na realizację 
przedsięwzięcia pn. „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Stary Lubotyń” i jej przedłożenie 
w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie jest wymogiem 
formalnym niezbędnym do zawarcia stosownej umowy o dofinansowanie.

Tylko gminy posiadające Plany gospodarki niskoemisyjnej wraz z inwentaryzacją emisji gazów 
cieplarnianych zebranych w bazie danych będą mogły ubiegać się o środki finansowe z Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w nowej perspektywie programowej UE 2014-2020 na 
dofinansowanie m.in. projektów dotyczących termomodernizacji budynków.
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