
UCHWAŁA NR 223/XVIV/2016 

Rady Miejskiej w Gostyninie 

z dnia  29 września 2016r. 

 

w sprawie:  wyrażenia woli przystąpienia Gminy Miasta Gostynina  do 
wspólnej realizacji z Gminą Miasto Sochaczew, Miastem i Gminą Gąbin oraz 
Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Wojewódzką 
Stacją Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku 
projektu pn. „Infrastruktura do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł 
odnawialnych” planowanego do realizacji w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020  
 
 

Na podstawie art. 7 ust. 1, pkt 1. art. 10 ust. 1, art.18 ust. 2  pkt 15. ustawy 

z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 poz. 446)  

w związku z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji 

programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 

2014 – 2020 (Dz. U. z 2016 r., poz. 217 z późn. zm.), Rada Miejska w Gostyninie 

uchwala co następuje: 

§ 1 

1. Wyraża się wolę przystąpienia Gminy Miasta Gostynina do wspólnej realizacji 

projektu partnerskiego pn.: „Infrastruktura do produkcji i dystrybucji 

energii ze źródeł odnawialnych” planowanego do realizacji w ramach 

„Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 

2014-2020; Oś priorytetowa IV : Przejście na gospodarkę niskoemisyjną; 

Działanie 4.1: Odnawialne źródła energii; Typ projektów: Infrastruktura do 

produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych. 

2. Wyraża się zgodę na zawarcie z Gminą Miasto Sochaczew, Miastem i Gminą 

Gąbin oraz Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej 

Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku 

umowy partnerstwa w celu realizacji wymienionego Projektu zgodnie z zapisami 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 

2014 – 2020. 

3. Partnerem wiodącym – Liderem  na czas  realizacji  Projektu będzie Miasto  

i Gmina Gąbin. Zadaniem Lidera będzie przygotowaniu projektu do realizacji,  

a następnie w przypadku uzyskania dofinansowania  ze środków UE dostępnych 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 

na lata 2014 – 2020, jego realizacja, rozliczenie  finansowe i rzeczowe oraz 

monitoring i sprawozdawczość w okresie jego trwałości.  

 

 



§ 2 

Zasady współpracy oraz prawa i obowiązki Partnerów, w celu realizacji projektu,  

o którym mowa w § 1. zostaną uregulowane w odrębnej umowie partnerskiej. 

§ 3 

 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Gostynina. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

 

 

Andrzej Robacki 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

Uchwała jest zgodą na  przystąpienie Gminy Miasta Gostynina do projektu 

partnerskiego z Gminą Miasto Sochaczew, Miastem i Gminą Gąbin oraz 

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Wojewódzką Stacją 

Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku,  pn. „Infrastruktura do 

produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych”  planowanego do realizacji  

w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na 

lata 2014-2020;Oś priorytetowa IV: Przejście na gospodarkę niskoemisyjną; 

Działanie 4.1: Odnawialne źródła energii; Typ projektów: Infrastruktura do 

produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych. 

Podjęcie uchwały pozwoli na podjęcie czynności zmierzających do koordynacji 

wszelkich prac i działań związanych z przygotowaniem i wdrożeniem projektu.  

 

 


