Projekt
z dnia 28 czerwca 2011 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR VI/.../11
RADY GMINY JAWORZE
z dnia 28 czerwca 2011 r.
w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Jaworze do przystąpienia do Porozumienia Między Burmistrzami
w ramach Porozumienia gmin powiatu bielskiego na rzecz zrównoważonej energii w tym do podpisania
Dokumentu Strategicznego.
Na podstawie art. 10 ust. 1, art. 7 ust 1 pkt. 1 oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z późn. zm.)
Rada Gminy Jaworze uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Jaworze do przystąpienia do Porozumienia Między Burmistrzami w ramach
Porozumienia gmin powiatu bielskiego na rzecz zrównoważonej energii w tym do podpisania Dokumentu
Strategicznego.
2. Projekt Porozumienia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jaworze.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Jaworze
oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Jaworze.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik do Uchwały Nr VI/.../11
Rady Gminy Jaworze
z dnia 28 czerwca 2011 r.
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U za s a d n i e n i e
UZASADNIENIE Projekt CITY_SEC powstał w ramach programu Inteligentna Energia Europa (Inteligent Energy
Europe), którego głównym celem jest poprawa jakości gospodarki energią w krajach Unii Europejskiej biorąc pod
uwagę zarówno cele środowiskowe (ograniczenie zanieczyszczenia i emisji, spowolnianie zmian klimatycznych),
jak i bezpieczeństwo energetyczne krajów członkowskich (zwiększenie niezależności energetycznej, zwiększenie
udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym UE). Program Inteligentna Energia Europa wspiera
również państwa członkowskie UE w osiąganiu celów wyznaczonych przez Pakiet klimatyczno-energetyczny
zaakceptowany w grudniu 2008 roku, popularnie nazywany pakietem 20x20x20, który zakłada zwiększenie
efektywności energetycznej, obniżenie emisji CO2 oraz zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii do 20%
do roku 2020. By wspomagać zmiany w zachowaniach energetycznych na poziomie regionalnym i lokalnym
Komisja Europejska zainicjowała ambitny program „Porozumienie burmistrzów” (Covenant of Mayors),
który ma wspierać miasta i gminy z regionów partnerskich w poprawie ich sytuacji energetycznej, zwiększenia
świadomości mieszkańców oraz wykorzystaniu ich potencjału we wprowadzeniu do bilansu energetycznego
odnawialnych źródeł energii. Miasta i gminy partnerskie zaangażowane w projekt utworzą docelową społeczność
zorientowaną na zrównoważoną gospodarkę energią. W projekcie udział weźmie 10 gmin Powiatu Bielskiego.

Id: YUNPD-GVJSZ-TKYHT-BIIKH-ACAHD. Projekt

Strona 1

