- Projekt Uchwała Nr XXXIII/….…./2013
Rady Powiatu Wodzisławskiego
z dnia 27 czerwca 2013 roku
w sprawie: wyrażenia woli przystąpienia do realizacji Projektu i złożenia wniosku o jego
dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego
Obszaru Gospodarczego oraz w sprawie zabezpieczenia środków,
niezbędnych na realizację Projektu w przypadku jego umieszczenia na liście
rankingowej i otrzymania decyzji o przyznaniu dofinansowania.
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 19, art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.o samorządzie
powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 595)

Rada Powiatu Wodzisławskiego
uchwala, co następuje:
§1
Powiat Wodzisławski wyraża wolę przystąpienia do realizacji projektu „Termomodernizacja II etap – Uporządkowanie gospodarki energią w Domu Pomocy Społecznej im. Papieża Jana
Pawła II w Gorzycach” i złożenia wniosku o jego dofinansowanie ze środków Mechanizmu
Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego do kwoty 3 000 000, 00 zł (słownie: trzy
miliony złotych 00/100 groszy).
§2
W przypadku umieszczenia Projektu, o którym mowa w § 1 na liście rankingowej i otrzymaniu
decyzji o przyznaniu dofinansowania Powiat Wodzisławski zabezpieczy środki niezbędne na
realizację w/w Projektu.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wodzisławskiego.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
do projektu uchwały Nr XXXIII/….… /2013
Rady Powiatu Wodzisławskiego
z dnia 27 czerwca 2013 roku
w sprawie: wyrażenia woli przystąpienia do realizacji Projektu i złożenia wniosku o jego
dofinansowanie ze środków
Mechanizmu Finansowego Europejskiego
Obszaru Gospodarczego oraz w sprawie zabezpieczenia środków,
niezbędnych na realizację Projektu w przypadku jego umieszczenia na liście
rankingowej i otrzymania decyzji o przyznaniu dofinansowania.

Projekt jest kontynuacją przedsięwzięcia termomodernizacji z 2008 – 2009 r., która
polegała na doociepleniu ścian zewnętrznych, stropów ostatniej kondygnacji wymianie okien i
drzwi balkonowych budynków I etapu. Zadanie to zrealizowano z dofinansowaniem środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Kompleks budynków w Domu Pomocy Społecznej im. Papieża Jana Pawła II w
Gorzycach zużywa ciepło na ogrzewanie budynków, ciepłą wodę użytkową oraz na potrzeby
technologiczne pralni i kuchni. Ciepło wytwarzane jest w parowej kotłowni lokalnej na paliwo
gazowe, oddalonej od kompleksu obiektów Domu i połączonej z odbiorami ciepła rurociągami
do przesyłu pary, kondensatu oraz wody gorącej. Stan rurociągów jest określany jako awaryjny.
Pojawiające się awarie powodują zakłócenia w dostawie pary i ciepła do budynków oraz
generują koszty. Przestarzała technologia generuje dodatkowe koszty w postaci zużycia paliwa
gazowego. Koszty dot. zużycia gazu i prądu, jakie ponosi Dom, stanowią znaczącą pozycję w
budżecie. W 2012 r. koszt zużycia gazu wyniósł ok. 570.000,00 zł., koszt zużycia energii
elektrycznej ok. 259.000,00 zł., co stanowi sumę 829.000,00 zł. Konieczna jest modernizacja
tego systemu.
Uporządkowanie gospodarki energią w DPS – Gorzyce znacząco obniży wydatki na
zakup energii (gazu i prądu elektrycznego). Uporządkowanie gospodarki energią w Domu
polegać będzie na likwidacji kotłowni parowo – gazowej i zastąpieniu jej nowoczesnym
modułem kogeneracyjnym, produkującym energię elektryczną z paliwa gazowego na potrzeby
własne i ciepło na ogrzewanie budynków. Moduł kogeneracyjny wspomagany będzie
kolektorami słonecznymi. Zlikwidowana zostanie zewnętrzna sieć parowo – wodna.
Wymienione zostaną rurociągi ciepłej wody wewnątrz budynków. Produkowana będzie energia
elektryczna na potrzeby własne, a jej nadwyżki sprzedawane do sieci ogólnej.
Szacuje się, że uporządkowanie gospodarki energią w Domu Pomocy Społecznej im. Papieża
Jana Pawła II w Gorzycach pozwoli obniżyć zużycie gazu o ok. 40 %.
Koszt przedsięwzięcia modernizacyjnego oszacowano na kwotę 3 000 000 zł.
Jest możliwość uzyskania dofinansowania na realizację przedsięwzięcia do wysokości
80% ze środków
Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - Operator programu PL 04
Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii ogłosił otwarty konkurs na
nabór wniosków. Zakres planowanej modernizacji mieści się w celach programu.
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