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Uchwala Nr IVl3/10

Rady Gminy L4ck

z dnia 30.12. 2010 roku

w sprawie: wyrazf"nia zgody na zamiar prryst4pienia Gminy L4ck do realizacji przedsigwziqcia
polegaj4cego na prrygotowaniu do realizacji, a nastgpnie - w przypadku uiyskania
wsp6tfinansowania ze Srodk6w finansowych Systemu Zielonych lnwestyij i (GIS) - wsp6lnej
realizacji Projektu pt. ,, Termomodernizacja budynk6w u2yecznosci publicznej na terenie gmin
Zwi4zku Gmin Regionu Plockiego - termomodemizacja budynku przedszkola w L4cku"

Na podstawie art.l0 ust.l, ait.l8 ust.2 pkt. 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz4dzie
gminnym (tekst jednolity: tj. Dz.U.22001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r.Nr 23, poz.220,Nr 62, poz.
558, Nr I13, pol.984, Nr 153, poz. 1271,Nr2t4, poz. t806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717,Nr 162, poz.
1568,22004 r.Nr 102, poz. l055,Nr ll6,poz. I203,Nr 167, poz. 1759,z2005 r.Nr t72, poz. 1441,
Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr l8l, poz. t337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,
poz. 974, Nr 173, poz. 1218, 22008 r. Nr 180, poz. I I I l, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420,
Nr l57,poz. 1241,22010 r.Nr28,poz. 142i146,Nr40, poz.230,Nr 106, po2.675.) i art 13 pkt 6
ppkt a ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o oglaszaniu akt6w normatywnych i niekt6rych innych akt6w
prawnych (tekst jednolity Dz. U.22010 r. Nr 17, poz.95.) Rada Gminy L4ck uchwala, co nastgpuje:

$l
l. Wyraza sig zgodg na zamiar prryst4pienia Gminy Lqck do realizacji przedsigwzigcia,

polegajqcego na: prrygotowaniu do realizacji, a nastqpnie - w przypadku uryskania

wsp6lfinansowania ze Srodk6w finansowych Systemu Zielonych Inwestycji (GIS!
wsp6lnej realizacji Projektu pt. ,, Termomodernizacja budynk6w uz],tecznorici publicznej na

terenie gmin Zwiqzku Gmin Regionu Plockiego - termomodemizacja budynku przedszkola w

L4cku"

Wyra2a siq zgodg, aby rolg lidera zamierzonego przedsigwzigcia w ramach realizacji projektu

pt. ,,Termomodernizacja budynk6w uZyeczno$ci publicznej na terenie gmin Zwi4zku Gmin

Regionu Plockiego - termomodemizacja budynku przedszkola w L4cku" pelnil Zwi4zek

Gmin Regionu Plockiego.

Wyraza sie zgodg na zamiar wspoldzialania z Gminq Gqbin, Gminq Stara Biala, Gminq

Plock oraz wsp6lpracE z Samodzielnym Zespolem Publicznych Zaklad6w opieki Zdrowotnej

im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie w rarrach realizacji projektu pt. ,,Termomodemizacja

budynk6w uzytecznoSci publicznej na terenie gmin Zwi4zku Cmin Regionu plockiego -
termomodemizacja budynku przedszkola w L4cku,,

Wyra2a sig zgodg na zawaft4 z Gminq Gqbin, Gminq Stara Biala, Gmin4 plock oraz z

samodzielnym Zespolem Publicznych Zaklad6w opieki Zdrowotnej im. Dzieci warszawy w

Dziekanowie Lesnym umowg/porozumien ie w celu realizacj i wymienionego projektu

zgodnie z zapisami Programu priory4etowego NFOSiGW p.t., System Zielonych Inwestycji _

C4it, l)- arz4dzanie energi4 w budynkach u2)teczno6ci publicznej.
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5. Upowaania siq W6jta gminy Lqck do:

- podpisywania wszelkich o5wiadczeri, wymaganych przez lnslrtucjg Po5rednicz4cq

zwiqza.nych z realizacj4 Projektu pt.,,Termomodemizacja budynk6w u2ytecmoSci publicznej

na terenie gmin Zwi4zku Gmin Regionu Plockiego - termomodernizacja budynku przedszkola

w L^4cku"

- zlo2enia wniosku o dofinansowanie w ramach ogloszonego II Konkursu GIS w formie

dotacji i po2ryczki.

$2

Wykonanie uchwaly powierza sig W6jtowi gminy I-Qok

$3

Uchwala wchodzi w 4ycie z dniem podjEcia.

Przewodniczqcy Rady Gminy tr qck
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