
UCHWAŁA NR XII/145/2016
RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE

z dnia 10 marca 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr IX/85/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie  z dnia 29 paździenika 2015 roku 
w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy 

Pleszew

Na podstawie art.18 ust. 2, pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2015, 
poz. 1515, ze zm.) Rada Miejska w Pleszewie uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IX/85/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie  z dnia 29 paździenika 2015 roku w sprawie 
przyjęcia i wdrożenia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Pleszew zmienia się 
załącznik do uchwały w sposób następujący:

1) W rozdziale III , pkt.5 po tabeli nr 28 dodaje się wyrazy i schemat:

"W przypadku konieczności zmian w dokumencie proces przebiegałby zgodnie z poniższym schematem:

Ewaluacja osiąganych celów i sposób wprowadzania zmian w planie

W okresie do 2020 roku technologie związane z wykorzystywaniem energii mogą ulec zmianom. Podobnie 
potrzeby Miasta i Gminy Pleszew mogą ewaluować, a stan prawny może narzucać gminie więcej obowiązków 
względem obszaru gminy oraz współpracy regionalnej. Niezbędne jest więc dokonywanie koniecznych zmian 
w planie oraz sprawdzanie oraz korekcja zakładanych celów. Zakładane cele należy sprawdzać w stosunku do 
celów szczegółowych ze względu na możliwość zmiany identyfikatorów ogólnych do roku 2020. W przypadku 
wykrycia niemożliwości osiągnięcia celu, nawet w późniejszym terminie niż zakłada to harmonogram należy 
usunąć działanie z listy oraz dokonać modyfikacji zakładanego celu. W przypadku nieosiągania mierników 
zadań ciągłych należy zanotować działania osiągnięte oraz zmodyfikować cel na kolejne lata lub wdrożyć 
działania wspomagające osiągnięcie celu. W przypadku osiągnięcia wyniku lepszego niż zakładany cel roczny 
dla działania, można podnieść cel długoterminowy. Przy dokonywaniu ewaluacji celów oraz dopisywaniu 
działań podjętych przez gminę należy zaznaczyć co zostało zmienione, kiedy oraz wpływ działania na 
osiągnięcie celu szczegółowego.

Raporty ewaluacyjne będą sporządzane w odstępie dwuletnim.

Przygotowywane raporty ewaluacyjne będą zatwierdzane przez Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew,
a następnie Radę Miejską.

Środki do przeprowadzania procesu ewaluacji będą pochodziły z budżetu Miasta i Gminy Pleszew".

2) W rozdziale III, pkt.3, ppkt.3.2 w tabelach: Działanie I do Działanie XIII wiersze  źródła finansowania 
otrzymują brzmienie:

"Źródło finansowania  -  Budżet Miasta i Gminy, RPO WW, NFOŚiGW, WFOŚiGW".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza sie Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE

do uchwały nr XII/145/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 marca 2016 roku

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) dla gminy jest kluczowym dokumentem przy ubieganiu się o

wsparcie ze środków zewnętrznych na realizację przedsięwzięć rozwijających gospodarkę opartą na

efektywności energetycznej, wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii i zastosowaniu technologii

ograniczających emisję. Pokazuje w jaki sposób i jakimi działaniami gmina zmierza do redukcji zużycia

energii finalnej, zwiększenia udziału energii pochodzącej z OZE oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych.

Przy składaniu wniosku na dofinansowanie ze środków UE będzie wymagane, aby Plan uzyskał pozytywną

opinię Doradcy Energetycznego WFOŚiGW. Z uwagi na powyższe Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla

Miasta i Gminy Pleszew przedstawiony został do konsultacji Doradcy Energetycznemu WFOŚiGW w

Poznaniu. Jego zalecenia zostały wprowadzone uchwałą nr X/122/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia

17.12. 2015 roku. Zgodnie z wytycznymi określonymi Programem POIS.09.03.00-00-2014/13, w ramach

którego realizowany był Plan Gospodarki Niskoemisyjnej, podlega on dalszej weryfikacji przez Narodowy

Fundusz Ochrony Środowiska. Proponowane w niniejszym projekcie uchwały zmiany do Planu są efektem

w/w weryfikacji.

Stąd zasadne wydaje się podjęcie niniejszej uchwały.
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