
UCHWAŁA NR XLV/215/2010
           Rady Gminy Solec-Zdrój

  z dnia 10 listopada 2010 r.

w sprawie współdziałania międzygminnego dotyczącego wspólnej realizacji projektu pod nazwą: "Instalacja systemów 
energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach

powiatu buskiego i pińczowskiego"

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 12 w związku z art. 10 i art.74 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (j.t. z 2001r. Dz.U. Nr 142,poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Gminy Solec-Zdrój  uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wyraża się wolę współdziałania pomiędzy gminą Solec-Zdrój i gminami: Busko-Zdrój, Gnojno, Nowy Korczyn, 
Pacanów, Stopnica, Tuczępy, Wiślica, Pińczów i Kije na rzecz wspólnej realizacji projektu pod nazwą: "Instalacja systemów 
energii  odnawialnej  na  budynkach  użyteczności  publicznej  oraz  domach  prywatnych  w  gminach  powiatu  buskiego  i 
pińczowskiego".

2. Zakres współdziałania i warunki współpracy określa projekt Porozumienia międzygminnego, stanowiący załącznik do 
niniejszej uchwały.

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy do podpisania weksla In blanco wraz z deklaracją wekslową do wysokości  kwoty 
zobowiązania przypadającego Gminie Solec-Zdrój w ramach  realizacji Porozumienia, o którym mowa w § 1.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Solec-Zdrój.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                 Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                   Zenobiusz Kowalczyk

Uzasadnienie

Gmina Solec-Zdrój wraz z gminami: Busko-Zdrój, Gnojno, Nowy Korczyn, Pacanów,  Stopnica, Tuczępy, Wiślica, Pińczów i 
Kije, zgodnie z podpisanym w roku 2009 listem intencyjnym, ubiega się o dofinansowanie w ramach Szwajcarsko - Polskiego 
Programu Współpracy projektu pn.:  "Instalacja systemów energii  odnawialnej  na budynkach użyteczności  publicznej oraz  
domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego". Z uwagi na zaakceptowanie w sierpniu 2010 r. przez 
stronę  szwajcarską  Zarysu  Projektu  oraz  otrzymane  zaproszenie  do  złożenia  Kompletnej  Propozycji  Projektu,  zachodzi 
konieczność  uszczegółowienia  warunków  współpracy  między  Gminami  Partnerskimi  a  Gminą  Busko-Zdrój,  poprzez 
podpisanie stosownego porozumienia. Porozumienie to stanowi jeden z niezbędnych załączników do Kompletnej Propozycji  
Projektu.

                                    Przewodniczący Rady Gminy
                                        Zenobiusz Kowalczyk
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