
Uchwała Nr XXXV / 192 / 2009 
Rady Powiatu w Szydłowcu 

z dnia 18 grudnia 2009 r. 
  

 
w sprawie: wyraŜenia  zgody  na   przystąpienie  Powiatu   Szydłowieckiego  do   aplikowania 

i realizacji wniosku o dofinansowanie zadania w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego Priorytet IV: Środowisko, 
zapobieganie zagroŜeniom i energetyka Działanie 4.3 Ochrona powietrza, 
energetyka. „Modernizacja kotłowni węglowej na gazową wraz z termomodernizacja 
Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego w Szydłowcu” 

 
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 6, art. 9 ust. 1 i art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 

1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592, 
z późn. zm.) w związku z art. 130 i 166 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104) Rada Powiatu w Szydłowcu uchwala co następuje:  
 

§ 1 
 

WyraŜa się zgodę na przystąpienie Powiatu Szydłowieckiego do realizacji projektu  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 
Priorytet IV: Środowisko, zapobieganie zagroŜeniom i energetyka Działanie 4.3 Ochrona 
powietrza, energetyka. „Modernizacja kotłowni węglowej na gazową wraz z termomodernizacja 
Zakładu Pielęgnacyjno- Opiekuńczego w Szydłowcu”. Przedmiotem projektu będzie wymiana 
kotłowni oraz termomodernizacja budynku. 
 
 

§ 2 
 

Zagwarantować w budŜecie Powiatu na 2010 rok, jako wkład własny, środki finansowe 
w wysokości: 70 605,60 jest to 15%  ogólnej kwoty projektu.  
Całość projektu wynosi - 470 704,00 zł  (słownie: czterysta siedemdziesiąt tysięcy siedemset 
cztery złote) 
 

§ 3 
 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 
 
 

§ 4 
 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
              
                Przewodniczący  
       Rady Powiatu w Szydłowcu 

 
              Marek Sokołowski 

 
 

 



Uzasadnienie 
 

Na początku roku 2010 Powiat Szydłowiecki będzie składał wniosek o dofinansowanie na 
„Modernizacja kotłowni węglowej na gazową wraz z termomodernizacja Zakładu Pielęgnacyjno- 
Opiekuńczego w Szydłowcu” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Mazowieckiego Priorytet IV: Środowisko, zapobieganie zagroŜeniom i energetyka Działanie 
4.3 Ochrona powietrza, energetyka. 
Dokument ten jest niezbędny do złoŜenia kompletnego wniosku z złącznikami w celu 
ubiegania się o dofinansowanie.  
 
 
 
 


