
 

 

Uchwała Nr XXXIII/300/2012 

Rady Miejskiej w Karczewie 

z dnia 27 listopada 2012 roku 

 
w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie do realizacji projektu pn. 

„Termomodernizacja sześciu budynków oświatowych na terenie Gminy 

Karczew” oraz przyjęcia środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach Programu Priorytetowego 

NFOŚiGW pt.: „System Zielonych Inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) 

Część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej” 

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 15 i w związku z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami) uchwala się, co 

następuje: 

 

§ 1. Wyraża się zgodę na przyjęcie do realizacji projektu pn. „Termomodernizacja 

sześciu budynków oświatowych na terenie Gminy Karczew” oraz przyjęcia środków 

z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach 

Programu Priorytetowego NFOŚiGW pt.: „System Zielonych Inwestycji (GIS – Green 

Investment Scheme) Część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej”. 

 

§ 2. Upoważnia się Burmistrza Karczewa do podpisania z Narodowym Funduszem 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowy dotacji na realizację projektu pn. 

„Termomodernizacja sześciu budynków oświatowych na terenie Gminy Karczew” w ramach 

Programu Priorytetowego Systemu Zielonych Inwestycji (GIS) – zarządzanie energią w 

budynkach użyteczności publicznej, na warunkach określonych przez ww. Program. 

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa.  

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady 

      Tadeusz Marton 

 



UZASADNIENIE 
 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przed 

podpisaniem umowy dotacji przyznającej dofinansowanie na realizację przedsięwzięć w 

ramach Systemu Zielonych Inwestycji wymaga podjęcia uchwały upoważniającej Burmistrza 

do przyjęcia dofinansowania ze środków NFOŚiGW. Uchwała jest niezbędnym dokumentem 

- załącznikiem do umowy o dofinansowanie.  

Gmina Karczew w ramach ogłoszonego IV konkursu o dofinansowanie ze środków 

Programu Priorytetowego Systemu Zielonych Inwestycji (GIS) – zarządzanie energią w 

budynkach użyteczności publicznej, złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pn.: 

„Termomodernizacja sześciu budynków oświatowych na terenie Gminy Karczew”. Projekt 

obejmuje swym zakresem prace termomodernizacyjne w budynku: Zespołu Szkolno-

Przedszkolnym w Sobiekursku, Gminnym Przedszkolu nr 1 w Karczewie, Gminnym 

Przedszkolu nr 2 w Karczewie, Publicznym Gimnazjum w Karczewie, Zespole Szkół im. Ks. 

Kard. Wyszyńskiego w Karczewie i Szkole Podstawowej w Glinkach.  

 

 


