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Projekt

UCHWAŁA NR .......-111+2211:0:
RADY MIASTA JAROSŁAWIA
Zdlidwuwsawawiia 2022r

w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2022 r.
w sprawie realizacji projektu pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 11
z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Jarosławiu” w ramach Programu
„Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego

Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 „Poprawa efektywności energetycznej
w budynkach szkolnych”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt9 lit. e w związku zart. 7 ust. 1 pkt 8 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2021.0.1372 t.j.) Rada Miasta Jarosławia uchwala, co następuje:
$ 1. Wyraża się zgodę na zaciągnięcie w 2022r. przez Burmistrza Miasta Jarosławia zobowiązań
finansowych wykraczających poza tok budżetowy 2022 w wysokości 4465 987,11 zł (słownie złotych:
cztery miliony czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt siedem 11/100), w tym wydatki
majątkowe w kwocie 4 388 199,11 zł (słownie złotych: cztery miliony trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy
sto dziewięćdziesiąt dziewięć 11/100) iwydatki bieżące w kwocie 77 788,00 zł (słownie złotych:
siedemdziesiąt siedem tysięcy siedemset osiemdziesiąt osiem 00/100) w związku z realizacją projektu pn.
„Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama
Mickiewicza w Jarosławiu” w ramach Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” finansowanego
ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 „Poprawa
efektywności energetycznej w budynkach szkolnych”:
1) w roku 2023 w kwocie: 4255 861,11 zł (słownie złotych: cztery miliony dwieście pięćdziesiąt pięć
tysięcy osiemset sześćdziesiąt jeden 11/100), w tym wydatki majątkowe 4 183 149,11 (słownie złotych:
cztery miliony sto osiemdziesiąt trzy tysiące sto czterdzieści dziewięć 11/100) i wydatki bieżące
72 712,00 (słownie złotych: siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset dwanaście 00/100);
2) w roku 2024 w kwocie: 210 126,00 zł (słownie złotych: dwieście dziesięć tysięcy sto dwadzieścia sześć
00/100), w tym wydatki majątkowe 205 050,00 zł (słownie złotych: dwieście pięć tysięcy pięćdziesiąt
00/100) i wydatki bieżące 5 076,00 zł (słownie złotych: pięć tysięcy siedemdziesiąt sześć 00/100).
$ 2. Zobowiązania określone w$ 1 pokryte zostaną z dochodów własnych Gminy
w latach:

Miejskiej Jarosław

1) 2023 w wysokości 1 276 758,34 zł (słownie złotych: jeden milion dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy
siedemset pięćdziesiąt osiem 34/100);
2) 2024 w wysokości 63 037,80 zł (słownie złotych: sześćdziesiąt trzy tysiące trzydzieści siedem 80/100);
z Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021:
1)2023 wwysokości 2532 237,35zł
dwieście trzydzieści siedem 35/100);
2) 2024 w wysokości
97/100);

(słownie

złotych:

125 024,97 zł (słownie złotych:
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oraz z budżetu państwa:
1)2023 w wysokości 446 865,42 zł
sześćdziesiąt pięć 42/100);
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Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego
Europejskiego

Obszaru

Gospodarczego

2014-2021

„Poprawa

efektywności

energetycznej

w budynkach

szkolnych".
Projekt polega na przeprowadzeniu głębokiej modernizacji energetycznej budynku Szkoły Podstawowej nr
11 w Jarosławiu oraz realizacji działań edukacyjnych z zakresu efektywności energetycznej dla uczniów
klas I-IV Szkoły Podstawowej nr 11, Szkoły Podstawowej nr 2 i Szkoły Podstawowej nr 4 w Jarosławiu.
Inwestycja realizowana w ramach projektu polegać będzie zarówno na zmniejszeniu zapotrzebowania na
energię budynku, jak też poprawie sprawności systemu grzewczego, efektywności energetycznej oświetlenia
wbudowanego oraz wprowadzeniu elementu OZE w postaci baterii ogniw fotowoltaicznych.
Projekt będzie realizowany w latach 2022-2024.
Maksymalny całkowity koszt realizacji projektu wynosi 4 700 099,11 zł, w tym:
w roku 2022 234 112,00 zł,
w roku 2023 4 255 861,11 zł,
w roku 2024 210 126,00 zł.
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