UCHWAŁA NR LIII/420/14
RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE
z dnia 13 listopada 2014 r.
w sprawie przyjęcia środków z Funduszu Spójności
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318 i z 2014 r. poz. 379 i 1072) oraz art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 i z 2014 r. poz. 40, 47, 457, 1101 i 1146) uchwala
się, co nastepuje:
§ 1. Gmina Szubin przyjmuje środki z Funduszu Spójności na realizację przedsięwzięcia pn. „Opracowanie
Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Szubin” w wysokości do 16 532,00 zł w ramach konkursu 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) i będzie stanowić do 85% kosztów kwalifikowanych ww. projektu.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szubina.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie
W dniu 28 listopada 2013 r. została podjęta przez Radę Miejską w Szubinie uchwała
nr XL/304/13 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania Planu gospodarki
niskoemisyjnej, inicjująca wieloaspektowy proces przygotowania powyższego dokumentu, stanowiąca
jednocześnie obligatoryjnie wymagany załącznik do złożonego do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej
dla Gminy Szubin” w związku z ogłoszonym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej Konkursem nr 2/POIiŚ/9.3./2013 współfinansowanym ze środków Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 Priorytet IX – Infrastruktura
energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna Działanie 9.3. Termomodernizacja obiektów
użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej (PGN).
Realizacja zadania pn. „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Szubin” związana
będzie z wykonaniem następujących jego elementów:
1. Sporządzenie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Szubin.
2. Wykonanie bazy danych – inwentaryzacji emisji wraz z przedstawieniem danych w oparciu o platformę
informatyczną GIS.
3. Szkolenia dla pracowników gminy.
4. Działania promocyjne dotyczące udziału dofinansowania POIiŚ w stworzeniu planu gospodarki
niskoemisyjnej, podanie do publicznej wiadomości informacji o opracowaniu ww. Planu.
W efekcie przeprowadzonej przez przedstawicieli Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej analizy formalno-merytorycznej złożonego projektu nadano mu status podstawowego,
kwalifikując jednocześnie do dofinansowania.
Przyjęcie niniejszej uchwały jest konieczne do podpisania umowy o dofinansowanie ww. projektu, którego
całkowita wartość wynosi 19 450 zł brutto, z czego dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej stanowi 16 532, 00 zł brutto, a wkład własny Gminy Szubin to kwota równa
2 918 zł.
Biorąc powyższe uwarunkowania pod uwagę, podjęcie niniejszej uchwały uznać należy za uzasadnione.
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