
UCHWAŁA NR XLII.208.2014
RADY GMINY ZBÓJNO

z dnia 6 listopada 2014 r.

w sprawie przyjęcia środków z Funduszu Spójności z Priorytetu IX - Infrastruktura energetyczna przyjazna 
środowisku i efektywność energetyczna w ramach Działania 9.3 - Termomodernizacja obiektów użyteczności 

publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej (PGN)
(Konkurs nr 2 /PO IiŚ/ 9.3/ 2013).

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 
1318, z 2014 r. poz. 379, 1072.), uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć środki do wysokości 27.200,00 zł (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy dwieście złotych) 
z Funduszu Spójności z Priorytetu IX - Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność 
energetyczna w ramach Działania 9.3 - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki 
niskoemisyjnej (PGN) - (Konkurs nr 2 /PO IiŚ/ 9.3/ 2013), co będzie stanowić do 85% kosztów kwalifikowanych 
ww. projektu.

2. Pozostałe środki finansowe na opracowanie planu zabezpieczy ze środków własnych Gmina Zbójno.

§ 2. Powyższe środki zostaną przeznaczone na opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy 
Zbójno w ramach projektu pn.: „Wykonanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Zbójno oraz aktualizacji 
założeń do planu zaopatrzenia gminy Zbójno w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.”, który będzie się 
składał z następujących elementów:

1) Plan gospodarki niskoemisyjnej.

2) Stworzenie bazy danych.

3) Szkolenia dla pracowników.

4) Informacja i promocja dotycząca udziału dofinansowania POIiŚ w stworzeniu planów gospodarki 
niskoemisyjnej, upublicznianie informacji o opracowaniu planów.

5) Opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko.

6) Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia gminy Zbójno w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Lech Dąbrowski
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Uzasadnienie

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy jest dokumentem strategicznym, opracowanym w celem
osiągnięcia długofalowych korzyści środowiskowych, ekonomicznych i społecznych takich jak: zwiększenie
efektywności energetycznej, zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz wdrożenie nowych
technologii zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.

Plan sporządzony jest jako wypełnienie obowiązków wynikających ze zobowiązań, określonych
w ratyfikowanym przez Polskę Protokole z Kioto oraz w pakiecie klimatyczno- energetycznym, przyjętym
przez Komisję Europejską w grudniu 2008 roku, w szczególności dotyczących redukcji emisji gazów
cieplarnianych, redukcji zużycia energii, a także wzrostu udziału zużycia energii odnawialnych źródeł.

Posiadanie Planu gospodarki niskoemisyjnej w gminie będzie warunkiem koniecznym do uzyskania dotacji
z Unii Europejskiej w latach 2014 – 2020. Gospodarka niskoemisyjna to jeden z kluczowych programów Unii
Europejskiej, dlatego znaczna część funduszy dla samorządów w latach 2014 – 20120 będzie kierowana na
realizację tego celu.

Z inicjatywy Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i upoważnienia Ministerstwa Gospodarki, Narodowy
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w dniu 2 sierpnia 2013 r. ogłosił konkurs dla gmin, które
przygotowują plany gospodarki niskoemisyjnej. Wysokość możliwej do uzyskania dotacji pochodzącej
z FUNDUSZU Spójności wynosi 85% kosztów kwalifikowanych. Konkurs zorganizowany jest w ramach IX
osi Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, działanie 9.3.
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