
 

 

 

UCHWAŁA Nr XXII/203/2016 

RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE 

z dnia 28 czerwca 2016 r. 
 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia Partnerskiego  
 

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 12 oraz art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) uchwala się, co następuje:  

 

 § 1. 1. Wyraża się zgodę na zawarcie pomiędzy Gminą Karczew, jako Liderem a 

Miastem Józefowem, Gminą Celestynów i Gminą Wiązowna jako Partnerami, porozumienia 

pn.: „Odnawialne źródła energii szansą na lepszy klimat”. 

 2. Porozumienie służyć będzie realizacji zadania pn.: „Odnawialne źródła energii 

szansą na lepszy klimat – budowa instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych na 

terenie Gminy Karczew”. 
 3. Poprzez porozumienie Gmina Karczew będzie ubiegać się o środki w ramach 

Działania 4.1 Odnawialne źródła energii - typ projektów „Infrastruktura do produkcji i 

dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020. 

 

 § 2. Każda z gmin (sygnatariuszy porozumienia) zapewni na realizację projektu, o 

którym mowa w § 1 własny wkład finansowy, określony w porozumieniu. 

 

 § 3. W celu realizacji przedsięwzięcia, o którym mowa w § 1, upoważnia się 

Burmistrza Karczewa do podpisania z Miastem Józefowem, Gminą Celestynów i Gminą 

Wiązowna porozumienia dotyczącego realizacji projektu pn. „Odnawialne źródła energii 

szansą na lepszy klimat”. 

 

 § 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa. 

 

 § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

                                

                                                                                                              Przewodnicząca Rady 

                                                                                                               Danuta  Trzaskowska  



 

 

UZASADNIENIE 

 

   Porozumienie jest odpowiedzią na konkurs dotacji dla jednostek samorządu 

terytorialnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Mazowieckiego na lata 2014-2020. Współpraca ta ma na celu wspólną realizację działań 

polegających na opracowaniu dokumentacji i budowie instalacji fotowoltaicznych i instalacji 

kolektorów słonecznych  na terenie Gminy Karczew, Miasta Józefowa, Gminy Celestynów i 

Gminy Wiązowna. Współpraca pomiędzy samorządami bierze pod uwagę politykę Unii 

Europejskiej kładącą nacisk na zrównoważony rozwój Wspólnoty, której jednym z elementów 

jest rozwój gospodarki niskoemisyjnej. 

 Warunkiem podpisania Porozumienia, a co za tym idzie złożenia wniosku 

aplikacyjnego, jest stosowna uchwała Rady Miejskiej.    

 Porozumienie będzie podstawą i niezbędnym dokumentem do wspólnego aplikowania 

o środki unijne na dofinansowanie projektów dotyczących budowy instalacji 

fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych na terenie Gminy Karczew.  

 

 

 

                                                                                                              Przewodnicząca Rady 

                                                                                                               Danuta  Trzaskowska 


