
UCHWAŁA NR XXXIV/289/21 
RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU 

z dnia 26 kwietnia 2021 r. 

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej realizacji zadania pn. ”Przebudowa systemu ciepłowniczego 
miasta Ozimek poprzez zabudowę wysokosprawnej kogeneracji i dostosowanie do warunków systemu 

efektywnego”. Program priorytetowy nr 5.9 Międzydziedzinowe Ciepłownictwo Powiatowe, typ projektu 
7.5.4. nowe źródła ciepła i energii elektrycznej. 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit.e w zw. z art. 7 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (Dz.U. z  2020 r. poz.713 i 1378) Rada Miejska w Ozimku uchwala co następuje: 

§ 1. Opiniuje się pozytywnie przystąpienie przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Antoniowie, zwanym dalej „Spółką” do realizacji zadania pn.”Przebudowa 
systemu ciepłowniczego miasta Ozimek poprzez zabudowę wysokosprawnej kogeneracji i dostosowanie do 
warunków systemu efektywnego”. Program priorytetowy nr 5.9 Międzydziedzinowe Ciepłownictwo 
Powiatowe, typ projektu 7.5.4. nowe źródła ciepła i energii elektrycznej. 

§ 2. 1 Zadanie opisane w §1 uchwały Spółka realizuje w ramach powierzonych jej zadań własnych gminy 
o charakterze użyteczności publicznej z zakresu zaopatrzenia w energię cieplną. 

2. Gmina Ozimek zobowiązuje się udzielić Spółce niezbędnego wsparcia celem realizacji zadania 
opisanego w §1 uchwały, w tym zabezpieczyć z budżecie Gminy Ozimek środki finansowe na jego realizację 
celem pokrycia kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych zadania do kwoty 6 685 900,00 zł (słownie: 
sześć milionów sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset złotych 00/100), zgodnie z harmonogramem 
stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ozimka. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej w Ozimku 

 
 

Aldona Koczur 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: D9CA89D2-D9A7-4DC3-8FB7-37674FDD3867. Podpisany



Załącznik do uchwały Nr XXXIV/289/21 

Rady Miejskiej w Ozimku 

z dnia 26 kwietnia 2021 r. 

Harmonogram zabezpieczenia w budżecie Gminy Ozimek środków na współfinansowanie zadania 
”Przebudowa systemu ciepłowniczego miasta Ozimek poprzez zabudowę wysokosprawnej kogeneracji 
i dostosowanie do warunków systemu efektywnego” 

Lp. ROK KWOTA (w zł) 
1. 2024 557.200 
2. 2025 557.200 
3. 2026 557.200 
4. 2027 557.200 
5. 2028 557.200 
6. 2029 557.200 
7. 2030 557.200 
8. 2031 557.200 
9. 2032 557.200 
10. 2033 557.200 
11. 2034 557.200 
12. 2035 556.700 

 Razem 6.685.900 
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