
UCHWAŁA Nr XLII/389/18 

RADY GMINY GNOJNIK  

z dnia 11 października 2018 r.  

 

 
w sprawie: powierzenia realizacji wspólnego zadania pn. „Partnerski Projekt budowy 

instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin Województwa Małopolskiego”. 

 

 

Na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 3 i 4 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077 ze 

zm.), Rada Gminy Gnojnik uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Przedmiotem niniejszego porozumienia jest powierzenie realizacji wspólnego zadania pn. 

„Partnerski Projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin Województwa 

Małopolskiego”, oraz  udzielenie Gminie Kocmyrzów – Luborzyca  – Liderowi przez  Gminę 

– Partnera  dotacji celowych  z dochodów własnych budżetu Gminy Gnojnik na   koszty 

związane z przeprowadzeniem postępowań o udzielenie zamówienia na zakup i montaż 

instalacji OZE, wyłonienia nadzoru inwestorskiego do sprawowania nadzoru technicznego 

w wysokości 3 567,00 zł. ( słownie: trzy tysiące pięćset sześćdziesiąt siedem 00/100) 

przekazanych w dwóch transzach tj. w 2018 roku w kwocie 1 783,50 zł i 2019 roku w kwocie 

1 783,50 zł, oraz na pokrycie kosztów pracowników zajmujących się obsługą Projektu 

w kwocie 12 000,00 zł ( słownie: dwanaście tysięcy złotych 00/100 ) przekazanych w 2018 

roku w kwocie 1 000,00 zł, w latach 2019 do 2023 w kwocie 2000,00 zł i 2024 roku 

w kwocie 1 000,00 zł . 

 

§ 2. Udziela się z budżetu Gminy Gnojnik dotacji celowych Gminie Kocmyrzów-Luborzyca 

jako liderowi wspólnie realizowanego projektu z przeznaczeniem na koszty związane 

z obsługą projektu w wysokościach odpowiednio w poszczególnych latach: 

 

Rok  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Kwota dotacji     2 783,50     3 783,50      2 000,00      2 000,00      2 000,00    2 000,00      1 000,00 

 

§ 3. Dotacje celowe, o których mowa w § 2 zostaną udzielone z dochodów własnych budżetu 

Gminy Gnojnik w latach 2018-2024.  

§ 4. Szczegółowe warunki udzielenia dotacji celowych oraz przeznaczenie i zasady 

rozliczenia środków określone zostaną w porozumieniu pomiędzy Gminą Gnojnik a Gminą 

Kocmyrzów - Luborzyca.  

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XLI/375/18 z dnia 19 września 2018 r. w sprawie: udzielenia 

Gminie Kocmyrzów – Luborzyca dotacji celowych na koszty realizacji wspólnego zadania 

pn. „Partnerski Projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin 

Województwa Małopolskiego”. 

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gnojnik. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady Gminy 

                Janusz Zych 


