UCHWAŁA NR XLVII/398/2018
RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU
z dnia 16 maja 2018 r.
w sprawie upoważnienia Burmistrza Toszka do zawarcia umowy partnerskiej - porozumienia na rzecz
wspólnej realizacji projektu pod nazwą "Czerpiemy energię ze słońca w Powiecie Gliwickim", w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r.
poz. 1875 z późn. zm.) w związku z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów
z zakresu polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2017 r.
poz. 1460 z późn. zm.), na wniosek Burmistrza Toszka
Rada Miejska w Toszku
uchwala, co następuje:
§ 1. Upoważnia się Burmistrza Toszka, działającego w imieniu Gminy Toszek do zawarcia umowy partnerskiej
- porozumienia z Gminą Gierałtowice, Gminą Pyskowice, Gminą Wielowieś, Gminą Rudziniec, w zakresie
pozyskania funduszy na realizację projektu pod nazwą „Czerpiemy energię ze słońca w Powiecie Gliwickim”
w ramach konkursu ogłoszonego przez Zarząd Województwa Śląskiego, jako Instytucję Zarządzającą Programem
Operacyjnym Województwa Śląskiegona lata 2014-2020 nr RPSL.04.01.03-IZ.01-24-199/17- w ramach Osi
priorytetowej IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.1
Odnawialne żródła energii, Poddziałanie 4.1.3 Odnawialne źródła energii - konkurs, RPO WSL 2014-2020.
§ 2.
1. Wydzielenie środków finansowych na cel określony w §1 zostanie ustalone odrębną uchwałą.
2. Szczegółowe warunki realizacji projektu, harmonogram rzeczowo-finansowy, sposób przekazywania oraz
rozliczenia pozyskanych środków dofinansowania, zostaną określone w umowie partnerskiej wymienionej w §1.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Toszka.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Toszku
Krzysztof Klonek
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UZASADNIENIE
Celem podjęcia współópracy z Gminą Gierałtowice, Gminą Pyskowice, Gminą Wielowieś, Gminą
Rudziniec, jest wspólne pozyskanie funduszy na realizację projektu pod nazwą „Czerpiemy energię ze
słońca w Powiecie Gliwickim” w ramach konkursu ogłoszonego przez Zarząd Województwa Śląskiego,
jako Instytucję Zarządzającą Programem Operacyjnym Województwa Śląskiegona lata 2014-2020 nr
RPSL.04.01.03-IZ.01-24-199/17- w ramach Osi priorytetowej IV. Efektywność energetyczna, odnawialne
źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.1 Odnawialne żródła energii, Poddziałanie 4.1.3
Odnawialne źródła energii - konkurs, RPO WSL 2014-2020.
Wspólne działanie gmin w ramach porozumienia, przyczyniają się do ograniczenia niskiej emisji
poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych dla mieszkańców i produkcję energii elektrycznej ze źródeł
odnawialnych na potrzeby gospodarstw domowych z wykorzystaniem środków unijnych.
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