
Uchwała Nr XXXI/171/2017 

Rady Gminy Solec-Zdrój 

z dnia  2 czerwca 2017 roku 

 

w sprawie wspólnego przygotowania i realizacji projektu partnerskiego  

pn. „Wykonanie instalacji kolektorów słonecznych oraz ogniw fotowoltaicznych na 

potrzeby gospodarstw domowych w gminach Stopnica i Solec- Zdrój” 

 

 Na podstawie art. 10 ust. 1 oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.), art. 28a ustawy z dnia 6 grudnia 

2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2016 r. poz. 383 ze zm.) 

Rada Gminy Solec-Zdrój uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Wyraża się zgodę na wspólne przygotowanie i realizację projektu partnerskiego pn. „Wykonanie 

instalacji kolektorów słonecznych oraz ogniw fotowoltaicznych na potrzeby gospodarstw 

domowych w gminach Stopnica i Solec- Zdrój” współfinansowanego w ramach Działania 3.1 

Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych- projekty parasolowe, ze 

środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-

2020. 

 

§ 2 

Określa się termin realizacji zadania partnerskiego na lata 2017 - 2019. 

 

§ 3 

Liderem projektu będzie Gmina Stopnica, a Partnerem projektu Gmina Solec- Zdrój.  

 

§ 4 

1. Szczegółowe warunki współpracy określone zostaną w umowie partnerskiej. 

2. Do podpisania umowy partnerskiej upoważnia się Wójta Gminy Solec-Zdrój. 

 

§ 5 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Solec-Zdrój. 

 

§ 6 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 Przewodniczący Rady 

     Paweł Patrzałek 

 



Uzasadnienie 

 

Gmina Solec-Zdrój jest zainteresowana zwiększeniem wykorzystania na swoim terenie 

odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych, w kontekście poprawy stanu 

środowiska naturalnego oraz podniesienia jakości życia swoich mieszkańców, poprzez obniżenie 

kosztów uzyskiwania ciepłej wody użytkowej oraz obniżenie kosztów za energię elektryczną. 

Projekt obejmował będzie montaż instalacji solarnych do podgrzewania wody użytkowej, 

instalacji fotowoltaicznej do wytwarzania energii elektrycznej. Głównym celem Projektu jest 

redukcja niskiej emisji zanieczyszczeń oraz wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

 W związku z powyższym, Gmina Stopnica wraz z Gminą Solec-Zdrój przystępują do 

wspólnego przygotowania i realizacji projektu partnerskiego pn. „Wykonanie instalacji 

kolektorów słonecznych oraz ogniw fotowoltaicznych na potrzeby gospodarstw domowych  

w gminach Stopnica i Solec- Zdrój”. 

 

 

 


