
      
Uchwała Nr XXXI/180/2017 

Rady Gminy Rozdrażew  

z dnia 30 sierpnia 2017 roku  

 
 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji 
projektu pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie gmin Koźmin 
Wielkopolski, Rozdrażew i Zduny w celu zwiększenia produkcji energii ze źródeł 
odnawialnych”.  
 
Na podstawie art. 10 ust. 1 oraz art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) Rada Gminy, 
uchwala co następuje: 

 
 

§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Koźmin Wielkopolski  
(partnerem wiodącym), a partnerami Gminą Rozdrażew i Gminą Zduny, w sprawie wspólnej 
realizacji projektu pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie gmin Koźmin 
Wielkopolski, Rozdrażew i Zduny w celu zwiększenia produkcji energii ze źródeł 
odnawialnych”.  
 
§ 2. Upoważnia się Gminę Koźmin Wielkopolski – Lidera (partnera wiodącego) do złożenia 
wniosku o dofinansowanie realizacji projektu pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznych  
na terenie gmin Koźmin Wielkopolski, Rozdrażew i Zduny w celu zwiększenia produkcji 
energii ze źródeł odnawialnych”  w ramach Osi Priorytetowej III Energia, Działanie 3.1 
Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych, Poddziałanie 3.1.1 Wytwarzanie 
energii z odnawialnych źródeł energii Wielkopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2014-2020. 
 
 
§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy do zawarcia porozumienia, o którym mowa w § 1. 
 
 
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
 

 
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
        Przewodniczący Rady Gminy 
                  Artur Jakubek  
 
 
 
 



 
Uzasadnienie  
 
Projekt pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie gmin Koźmin Wielkopolski, 
Rozdrażew i Zduny w celu zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych”.  
 pretenduje do dofinansowania ze środków UE w ramach Wielkopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (działanie 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii 
ze źródeł odnawialnych, poddziałanie 3.1.1 Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł 
energii). Przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie Gmin Koźmin Wielkopolski, 
Rozdrażew i Zduny i za jego wdrożenie i koordynację odpowiadać będzie Gmina Koźmin 
Wielkopolski w partnerskiej współpracy z Gminą Rozdrażew i Gminą Zduny. Gmina Koźmin 
Wielkopolski (Lider – partner wiodący) będzie również uprawniony do reprezentowania 
partnerów projektu.  
W celu zinstytucjonalizowania zasad współpracy oraz określenia zakresu  odpowiedzialności, 
a także praw i obowiązków Lidera (partnera wiodącego) i partnerów projektu, konieczne jest 
zawarcie porozumienia o współpracy w celu przygotowania i wspólnej realizacji projektu, 
regulującego między innymi powyższe kwestie. 
W związku z powyższym podjęcie uchwały jest konieczne i uzasadnione. 
 
 
 
 
        Wójt Gminy  

        Mariusz Dymarski  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


