
UCHWAŁA NR XXV/211/2016 
RADY MIASTA I GMINY  BIAŁOBRZEGI 

z dnia 29 grudnia 2016 r. 
 

w sprawie przystąpienia Gminy Białobrzegi do realizacji projektu w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa mazowieckiego na lata 2014-2020, 
Oś Priorytetowa IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, Działanie 4.2 Efektywność 
energetyczna 

 
 Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5, art. 10 ust. 1 i  art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 
marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.1)  oraz art. 
28a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2016 
r. poz. 383 z późn. zm.2), uchwala się co następuje: 
 

§ 1. Gmina Białobrzegi przystępuje w roli partnera do porozumienia partnerskiego,                         
z Powiatem Białobrzeskim - liderem projektu, dotyczącego projektu p.n. „Kompleksowa 
modernizacja budynku ZOZ-ów w Białobrzegach przy ul. Spacerowej 10” realizowanego w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego  na lata 2014-
2020, oś Priorytetowa IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, Działanie 4.2 Efektywność 
energetyczna  
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Białobrzegi. 
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
  
        Przewodniczący 

       Rady Miasta i Gminy Białobrzegi  

        Marcin Osowski  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579.  
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1250 i poz. 1954. 



 
Uzasadnienie 

 
Gmina Białobrzegi przystąpi jako Partner do wspólnej realizacji projektu p.n. „Kompleksowa 
modernizacja budynku ZOZ-ów w Białobrzegach przy ul. Spacerowej 10” .  
Projekt, którego przedmiotem będzie zadanie inwestycyjne, realizowany będzie wspólnie z 
Powiatem Białobrzeskim. Modernizowany budynek jest w 82,9 % własnością Powiatu 
Białobrzeskiego i w 17,1 % własnością Gminy Białobrzegi. W takim udziale będzie 
finansowany udział własny w powyższym zadaniu. Liderem projektu będzie Powiat, który  
złoży wniosek o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IV. Przejście na 
gospodarkę niskoemisyjną. Działanie 4.2 Efektywność energetyczna. Gmina Białobrzegi jako 
partner będzie przekazywać Powiatowi dotacje na zadanie.  

Wartość zadania planowana jest na poziomie 3 mln zł. Planowane dofinansowanie z UE 
wynosi 80 % kosztów kwalifikowanych, które wynoszą 2,15 mln zł (co daje ok. 57 % 
kosztów ogółem). Pozostała kwota 0,85 mln zł to koszty niekwalifikowane, które samorządy 
muszą ponieść wg udziałów we własności. 

Planowany montaż finansowy zadania realizowanego w latach 2017-2018 kształtowałby się 
następująco:  

- UE – 1, 7 mln zł,  

- Powiat Białobrzeski 1,1 mln zł,  

- Gmina Białobrzegi 0,2 mln zł.  

Podjęcie niniejszej uchwały jest niezbędne do podpisania umowy partnerskiej niezbędnej 
przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. 

 


