UCHWAŁA NR II/11/2014
RADY GMINY BOĆKI
z dnia 29 grudnia 2014r.
w sprawie przyjęcia środków z Funduszu Spójności
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj.
Dz. U. z 2013r. poz. 594, 645 i 1318, Dz. U. z 2014r. poz. 379, 1072) oraz art. 5 ust.1 pkt. 2
i ust. 3 pkt. 1 oraz art. 216 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach
publicznych (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 885, 938 i 1646, Dz. U. z 2014r. poz. 379, 911, 1146)
Rada Gminy Boćki uchwala, co następuje:
§1
Gmina Boćki przyjmuje środki z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 będące w dyspozycji Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację przedsięwzięcia pn.
„Plan gospodarki niskoemisyjnej w Gminie Boćki” w wysokości do 40 375,00 PLN (słownie:
czterdzieści tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć złotych 00/100) przyznane w ramach
konkursu 2/POIiŚ/9.3/2013 Działanie 9.3 – Termomodernizacja obiektów użyteczności
publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej. Będzie to stanowiło 85% kosztów
kwalifikowalnych ww. projektu.
§2
Upoważnia się Wójta Gminy Boćki do zaciągnięcia zobowiązań związanych z realizacją ww.
przedsięwzięcia do kwoty 50 000,00 PLN.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Boćki.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Paweł Rzepniewski

Uzasadnienie do Uchwały Nr II/11/2014
Rady Gminy Boćki
z dnia 29 grudnia 2014 roku
w sprawie przyjęcia środków z Funduszu Spójności
Uchwałą nr II/11/2014 z dnia 29 grudnia 2014r. jest wyrażeniem zgody na przystąpienie do
realizacji projektu i zabezpieczenie środków na realizację zadania pn. „Plan gospodarki
niskoemisyjnej w Gminie Boćki”.
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Instytucja Wdrażająca
Priorytet IX. „Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność
energetyczna”, współfinansowany ze środków Funduszu Spójności, ogłosił konkurs
projektów w ramach działania 9.3 pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej
– plany gospodarki niskoemisyjnej”. Gmina Boćki przystąpiła do konkursu. W wyniku
przeprowadzonej oceny formalnej i merytorycznej przez Narodowy Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej projekt Gminy Boćki został rekomendowany do
dofinansowania. W ramach projektu przewidziano wykonanie następujących zadań:
- opracowanie „Planu gospodarki niskoemisyjnej w Gminie Boćki”,
- stworzenie bazy danych,
- szkolenia dla pracowników,
- działania promocyjne dotyczące udziału dofinansowania POIiŚ w stworzeniu planu
gospodarki niskoemisyjnej, upublicznienie informacji o opracowaniu planu,
- przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
Nowa unijna perspektywa finansowa na lata 2014-2020 charakteryzować się będzie m.in.
bardzo ścisłym związkiem między dokumentami planistycznymi, a projektami, które zostaną
wybrane do dofinansowania. Jednostki samorządu terytorialnego, które opracują i wdrożą
plan gospodarki niskoemisyjnej, będą traktowane preferencyjnie w nowej perspektywie
finansowej UE 2014-2020 w przypadku ubiegania się o dofinansowanie na zadania związane
z efektywnością energetyczną.
Toteż uchwała Rady Gminy Boćki w sprawie przyjęcia środków z Funduszu Spójności jest
niezbędnym załącznikiem do podpisania umowy o dofinansowanie projektu.
Przewodniczący Rady Gminy
Paweł Rzepniewski

