
 

 

 

Uchwała Nr 339/2005 

Zarządu Powiatu Łowickiego 

z dnia 30 sierpnia  2005 roku 

 
w sprawie wyrażenia zgody Wójtowi Gminy Bielawy do występowania o środki na 

termomodernizację  budynku    stanowiącego własność Powiatu Łowickiego położonego 

w Bielawach przy ul. Garbarskiej 10  

 

 
Na podstawie art. 32 ust.2 pkt 3 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.   o samorządzie 

powiatowym ( t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 

558, Nr 113, poz. 984, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 

162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055) Zarząd Powiatu Łowickiego uchwala, co 

następuje: 

 

 
§ 1. 1. Wyraża się zgodę  Wójtowi Gminy Bielawy  do  występowania o środki 

finansowe do wysokości 70% inwestycji na termomodernizację budynku  stanowiącego 

własność Powiatu Łowickiego położonego w Bielawach przy ul.Garbarskiej do 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony 

Środowiska i „Ekofunduszu”.. 

 
 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łowickiego. 

  
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

 

   

Wójt Gminy Bielawy wystąpił do Zarządu Powiatu Łowickiego z wnioskiem z dnia 

27.07.2005r. o rozważenie możliwości włączenia się do programu „Bioenergia”, który 

obejmuje kompleksową termomodernizację 10-ciu budynków położonych w Bielawach, w 

tym budynek byłego ośrodka zdrowia stanowiący własność Powiatu Łowickiego położony w 

Bielawach przy ul. Garbarskiej. Pozyskanie dotacji na w/w zadanie jest możliwe tylko w 

przypadku realizacji kompleksowego programu termomodernizacji wszystkich obiektów 

ogrzewanych z kotłowni Urzędu Gminy w Bielawach ( w tym również obiektu stanowiącego 

własność Powiatu), wraz z wymianą źródła ciepła na biomasę. 

Całkowite nakłady brutto na termomodernizację wg audytu energetycznego wyniosą 

349 055,00 zł, w tym: 

-    ocieplenie ścian zewnętrznych  – całkowite nakłady brutto 193 680,00 zł  

- wymiana stolarki okiennej - całkowite nakłady brutto 15 405,00 zł 

- ocieplenie dachu budynku - całkowite nakłady brutto 74 970,00 zł 

- modernizacja instalacji c.o. - całkowite nakłady brutto 65 000,00 zł 

 

Zaproponowane przez Wójta Gminy Bielawy pokrycie udziału własnego w wysokości 

30% inwestycji będzie możliwe poprzez regulowanie kosztów ogrzewania przez obecnych 

użytkowników lokali użytkowych i mieszkalnych przez okres 4 – 5 lat na obecnym poziomie. 

Po stronie Powiatu konieczne jest zapewnienie, że przyszli najemcy zostaną zobowiązani do 

zawarcia umowy o ogrzewanie lokalu z Urzędem Gminy w Bielawach. 

Szczegółowe warunki przeprowadzenia termomodernizacji oraz przekazania wartości 

wykonanych robót na rzecz Powiatu Łowickiego zostaną zawarte w stosownym porozumieniu 

zawartym pomiędzy Wójtem Gminy Bielawy, a Zarządem Powiatu Łowickiego. 

W zaistniałej sytuacji konieczne jest wyrażenie zgody Wójtowi Gminy Bielawy  do  

występowania o środki finansowe na termomodernizację budynku  stanowiącego własność 

Powiatu Łowickiego. 

  


