
 

Uchwała Nr V/51/2019 

Rady Gminy Michałowice 

z dnia 15 lutego 2019 r. 

 

w sprawie zgody na zawarcie Porozumień Partnerskich dotyczących nawiązania współpracy 

Gminy Michałowice z Miastem Sulejówek przy realizacji na rzecz mieszkańców działań  

z zakresu ochrony środowiska, ograniczenia niskiej emisji, poprawy jakości powietrza 

mieszkańców, przeciwdziałania zjawisku „Smogu”, pomocy mieszkańcom w znalezieniu  

i pozyskaniu dostępnych dotacji ze środków zewnętrznych (z budżetu UE, Programu Czyste 

Powietrze, środków WFOŚiGW, NFOŚiGW, itp.) w zakresie: wymiany przestarzałych  źródeł 

ciepła, termomodernizacji indywidualnych budynków mieszkalnych, wymiany przestarzałej 

stolarki okiennej, itp. oraz promowania i wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 12 oraz art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) Rada Gminy Michałowice uchwala co następuje: 

§1 

Rada Gminy upoważnia Wójta Gminy Michałowice do zawarcia Porozumień Partnerskich 

dotyczących nawiązania współpracy Gminy Michałowice z Miastem Sulejówek przy realizacji na 

rzecz mieszkańców działań z zakresu ochrony środowiska, ograniczenia niskiej emisji, poprawy 

jakości powietrza mieszkańców, przeciwdziałania zjawisku „Smogu”, pomocy mieszkańcom w 

znalezieniu i pozyskaniu dostępnych dotacji ze środków zewnętrznych (z budżetu UE, Programu 

Czyste Powietrze, środków WFOŚiGW, NFOŚiGW, itp.) w zakresie: wymiany przestarzałych  źródeł 

ciepła, termomodernizacji indywidualnych budynków mieszkalnych, wymiany przestarzałej stolarki 

okiennej, itp. oraz promowania i wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych. 

§2 

Sygnatariusze porozumienia zapewnią własny wkład finansowy, określony w odrębnych uchwałach, 

na realizację projektu, o których mowa w §1. 

§3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice. 

§4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

 

W związku z licznymi pytaniami mieszkańców Gminy Michałowice kierowanych do Urzędu 

Gminy Michałowice w zakresie możliwości uzyskania dofinansowania do wymiany 

przestarzałych  źródeł ciepła, termomodernizacji indywidualnych budynków mieszkalnych, 

wymiany przestarzałej stolarki okiennej, itp. oraz promowania i wykorzystania energii ze 

źródeł odnawialnych oraz pomocy Gminy w uzyskaniu i realizacji tego typu form wsparcia, 

Gmina Michałowice wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom dąży do stworzenia 

mechanizmów wsparcia mieszkańców w tym zakresie. 

Współpraca Gminy Michałowice oraz Miasta Sulejówek dodatkowo pozwoli na zmniejszenie 

kosztów zakupu usług doradczych oraz zwiększy efektywność działań dzięki korzystaniu z 

wzajemnych doświadczeń pracowników Urzędu Miasta Sulejówek oraz Urzędu Gminy 

Michałowice.  

Na podstawie powyższego wnioskuję o podjęcie przedmiotowej uchwały. 

 

 


