
 

Uchwała Nr XX/253/2020 

Rady Gminy Michałowice 

z dnia 23 czerwca 2020 r. 

 

w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Michałowice do przygotowania, złożenia  

i późniejszej realizacji projektu partnerskiego w związku z ogłoszonym naborem wniosków o 

dofinansowanie projektów na „Prowadzenie przez szkoły działań podnoszących świadomość na 

temat łagodzenia zmian klimatu i przystosowania się do ich skutków” finansowanych ze 

środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, pkt 9 lit e, pkt 12 i pkt 12a oraz art. 74 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), Rada Gminy Michałowice uchwala co 

następuje: 

 

§1 

1. Rada Gminy Michałowice upoważnia Wójta Gminy Michałowice do przygotowania, złożenia 

i późniejszej realizacji projektu partnerskiego w związku z ogłoszonym naborem wniosków o 

dofinansowanie projektów na „Prowadzenie przez szkoły działań podnoszących świadomość 

na temat łagodzenia zmian klimatu i przystosowania się do ich skutków” finansowanych ze 

środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021, 

którego celem jest podniesienie świadomości społecznej w zakresie łagodzenia zmian klimatu 

i adaptacji do ich skutków to znaczy pogłębienie wiedzy uczniów nt. problemów związanych 

ze zmianami klimatu oraz sposobów na łagodzenie i przystosowanie się do nich poprzez 

realizację lokalnych rozwiązań adaptacyjnych i mitygacyjnych prowadzonych przez szkoły 

podstawowe i ponadpodstawowe, w których uczniowie wezmą czynny udział. 

2. W celu realizacji zadań wskazanych w §1 ust. 1 Rada Gminy Michałowice upoważnia Wójta 

Gminy Michałowice do podjęcia współdziałania w ramach partnerstwa z Gminą Brwinów 

oraz Sandgerdi Elementary School z Islandii, w tym do występowania jako Partner projektu, 

podpisania listów intencyjnych oraz porozumień partnerskich regulujących współpracę 

między Liderem i partnerami Projektu w zgodzie z art. 7.2.2 Regulacji w sprawie wdrażania 

Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014–2021. 

3. W przypadku uzyskania przez Gminę Michałowice dofinansowania na realizację projektu 

partnerskiego Rada Gminy Michałowice zobowiązuje się do zabezpieczenia w budżecie 

Gminy Michałowice środków na realizację projektu objętego wnioskiem o dofinansowanie, o 

którym mowa w §1 ust. 1. 

 

§2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice. 

 

§3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

 


