
UCHWAŁA NR  196/XXXIX/2016

RADY MIEJSKIEJ W GOSTYNINIE

z dnia  6 lipca  2016 r.

w sprawie: przystąpienia  do  prac  nad  budową  OZE – Odnawialnych Źródeł  Energii

Na podstawie art.  18 ust.2 pkt  2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym

(Dz. U. z 2016 r., poz. 446 t. j. ) Rada Miejska w Gostyninie uchwala, co następuje:

§ 1

Rada Miejska w Gostyninie zwraca się do Burmistrza Miasta Gostynina o:

1  przystąpienie do prac nad budowa OZE -  Odnawialnych Źródeł Energii  z  wykorzystaniem

min. dwóch źródeł energii o mocy łącznej nie mniejszej niż  99 kWp  oraz o złożenie  wniosku

 o dofinansowanie do naboru z Działania  4.1  RPO WM i   Programu Operacyjnego Polska

Cyfrowa,  Działanie  1.1:  Wyeliminowanie  terytorialnych  różnic  w  możliwości  dostępu  do

szerokopasmowego  internetu  o  wysokich  przepustowościach.  Jednostka  wdrażająca:

Centrum Projektów Polska Cyfrowa. 

2 przystąpienie,  w  celu  uzyskania  dodatkowych  punktów  w  ocenie,  do  partnerstwa

z Wnioskodawcą/Liderem - Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                 

                                                                  

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Robacki



                                Uzasadnienie

1. W  projekcie  4.1  Gmina  Miasta  Gostynina  wystąpi  jako  Partner  1  i  wyraża  akceptację  na

dołączenie innych Partnerów tak aby zgodnie z regulaminem otrzymać max liczbę punktów w

ocenie konkursu 4.1

2. Gmina Miasta Gostynina ogranicza wartość wniosku OZE do programu 4.1 do wysokości 4 mln

zł i zabezpiecza w formie promesy wkład własny wymagany przez regulamin konkursu 4.1

3. Gmina  Miasta  Gostynina  przeznaczy  środki  na  koszty  niekwalifikowane  w  wysokości

do 250 000 zł w celu przyłączenia do OZE kamer monitoringu.

4. Wybudowana Sieć OZE z dynamiczną kontrolą parametrów pracy w Mieście Gostynin zostanie

przekazana nowo powołanemu na ten cel Operatorowi Samorządowemu z kosztem rocznym

działalności  do  330  tys.  zł  Operator  Samorządowy zatrudni  do  nadzoru  sieci  on-line   po

jednym  z  rodziców  z minimum  dwóch  rodzin  wykluczonego  zawodowo  z  powodu

sprawowania opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym lub śmiertelnie chorym z Gostynina.

Praca będzie świadczona  zdalnie  jako  tele  praca  w  miejscu  sprawowania  opieki  nad

dzieckiem .

5. Dopuszcza  się  możliwość  przystąpienia  do powołanego Operatora  Samorządowego innych

gmin poprzez wniesienie udziałów lub porozumienie pomiędzy Operatorem a gminami. 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Robacki


