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    PROTOKÓŁ 
z posiedzenia Komisji Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji oraz Komisji 

Rolnictwa, Melioracji i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Nowej Dębie 
w dniu 23 września 2015 r. 

 
            Posiedzenie odbyło się w sali narad Urzędu Miasta  i Gminy Nowa Dęba.  
W posiedzeniu udział wzięli członkowie komisji oraz osoby zaproszone do udziału, zgodnie z listą 
obecności stanowiącą załącznik do protokołu. Posiedzenie otworzył Przewodniczący Tomasz 
Gazda, który powitał wszystkich uczestniczących, a następnie przedstawił proponowany porządek 
posiedzenia: 

1. Powitanie i otwarcie. 
2. Przyjęcie porządku posiedzenia. 
3. Zapoznanie z Planem Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Nowa Dęba. 
4. Zamknięcie posiedzenia. 

 
Ad. 2. 
Posiedzenie otworzył Przewodniczący Tomasz Gazda, który powitał projektantów PGN oraz 
wszystkich obecnych na posiedzeniu. 
Przedstawiony przez przewodniczącego porządek posiedzenia, został przyjęty przez członków 
obydwu komisji.  
Ad. 3. 
Burmistrz MiG Wiesław Ordon tytułem wstępu przedstawił cel opracowania Planu Gospodarki 
Niskoemisyjnej dla Gminy Nowa Dęba oraz przybliżył jego główne założenia. Powiedział, że 
podstawą formalną opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Nowa Dęba jest 
Uchwała Nr XXXIV/318/2013 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z 28 sierpnia 2013 r., w sprawie 
wyrażenia zgody na przystąpienie do opracowania i wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej 
dla gminy Nowa Dęba, realizowanego w ramach Priorytetu IX Infrastruktura energetyczna 
przyjazna środowisku i efektywność energetyczna, Działanie 9.3. Termomodernizacja obiektów 
użyteczności publicznej – przygotowanie planów gospodarki niskoemisyjnej współfinansowa-
nego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i 
Środowisko 2007-2013. Burmistrz powiedział, że konieczność opracowania Planu wiązała się z 
ratyfikowanym przez Polskę Protokołem z Kioto oraz przyjętym przez Komisję Europejską w 
grudniu 2008 r. pakietem klimatyczno-energetycznym, które skutkują szeregiem obowiązków, w 
tym w szczególności koniecznością redukcji emisji gazów cieplarnianych i zużycia energii, a także 
zwiększenia udziału wykorzystania energii z odnawialnych źródeł. Opracowanie planu wynika 
także z założeń Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej, przyjętego przez 
Radę Ministrów w dniu 16 sierpnia 2011 r. 
Następnie głos zabrał projektant Zbigniew Przedpełski z Energoekspert Sp. z o.o. który dokonał 
prezentacji Planu. Plan gospodarki niskoemisyjnej jest dokumentem składającym się z 
inwentaryzacji emisji CO2, opierającej się na danych dotyczących zużycia energii i paliw na 
obszarze gminy Nowa Dęba oraz planów działań na rzecz gospodarki niskoemisyjnej, gdzie 
wykazane zostały działania przyczyniające się do poprawy efektywności energetycznej gminy 
oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych, a także wskazującej źródła finansowania w ramach 
unijnej perspektywy budżetowej 2014-2020. Zgodnie z przepisami ustawy o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
ocenach oddziaływania na środowisko, plan gospodarki niskoemisyjnej jako dokument o 
charakterze strategicznym w dziedzinie energetyki podlegał procedurze strategicznej 
oceny oddziaływania na środowisko. Przedmiotowy Plan gospodarki niskoemisyjnej stanowił 
będzie w okresie programowania środków unijnych na lata 2014-2020 podstawowe narzędzie 
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pozyskiwania preferencyjnego finansowania dla działań związanych z termomodernizacją, 
racjonalizacją użytkowania energii oraz wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w 
obiektach. Dalej członkowie komisji zapoznali się z treścią Planu. 
Pytań i uwag nie było. Przewodniczący komisji podziękował przedstawicielom Spółki 
Energoekspert za przybycie i prezentację Planu. 
Ad. 4. 
Po wyczerpaniu porządku posiedzenia Przewodniczący komisji ogłosił jego zamknięcie. 
 
 
 
   PRZEWODNICZĄCY KOMISJI 
   Tomasz Gazda          
 
Protokół sporządziła: 
Elżbieta Goclan                                                                  


