
 

 

Uchwała Nr LIX/579/2014 

Rady Miejskiej w Karczewie 

z dnia 7 listopada 2014 roku 
 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej między Gminą 

Karczew, Fundacją Centrum PPP oraz Technologie i Inwestycje Consulting 

(TICON) z siedzibą w Kijowie celem wspólnej realizacji projektu ze środków 

Polskiej Pomocy Rozwojowej w 2015 roku  
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zmianami) oraz art. 28a ust 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. 

o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U z 2009 r. Nr 84 poz. 712 ze zmianami) 

uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie przez Burmistrza Karczewa umowy partnerskiej 

z Fundacją Centrum PPP oraz Technologie i Inwestycje Consulting (TICON) z siedzibą w 

Kijowie na realizację projektu pt. „Przeniesienie doświadczeń Karczewa i Miasta Stołecznego 

Warszawy w zakresie efektywności energetycznej na Kijów i oblast Kijowski” w ramach 

Polskiej Pomocy Rozwojowej w 2015 roku. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa.  

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady 

     Tadeusz Marton 

 

 



UZASADNIENIE 

 

 Celem zawartego partnerstwa będzie ubieganie się przez Gminę Karczew wspólnie 

z Fundacją Centrum oraz Technologie i Inwestycje Consulting (TICON) z siedzibą w Kijowie 

na realizację projektu o przyznanie dofinansowania  ze środków Polskiej Pomocy 

Rozwojowej w 2015, a następnie realizację projektu pt. „Przeniesienie doświadczeń 

Karczewa i Miasta Stołecznego Warszawy w zakresie efektywności energetycznej na Kijów i 

oblast Kijowski”. Projekt współpracy będzie miał na celu przeniesienie doświadczeń Gminy 

Karczew oraz Miasta Stołecznego Warszawy w projektach związanych z efektywnością 

energetyczną (Szkoły, Oświetlenie) do miasta Kijowa oraz innych samorządów obwodu 

Kijowskiego. Projekt będzie realizowany w partnerstwie z Fundacją Centrum Partnerstwa 

Publiczno-Prywatnego – partnerem posiadającym doświadczenie w realizacji podobnych 

projektów rozwojowych na Ukrainie. Projekt nie będzie wymagał wnoszenia wkładu 

finansowego przez Gminę Karczew. 

 

 

 

Przewodniczący Rady 

     Tadeusz Marton 

 

 


