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Miasto

Plan gospodarki niskoemisyjnej uchwalony
Miasto Cieszyn podjęło szereg działań na rzecz ograniczenia zużycia
energii. Jednym z nich jest opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej. Dokument ten określa strategię działań na rzecz zrównoważonej i niskoemisyjnej gospodarki energetycznej miasta, uwzględniając
uwarunkowania krajowej i europejskiej polityki klimatycznej, jak
również czynniki lokalne, specyficzne dla Miasta Cieszyna. Plan gospodarki niskoemisyjnej Cieszyna został przyjęty przez Radę Miejską
w dniu 28 maja 2015 r. Uchwałą Rady Miejskiej nr X/66/15.
Zgodnie z przyjętym w 2009 r. pakietem energetyczno-klimatycznym Unia Europejska zobowiązała się do redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału energii odnawialnej oraz
zwiększenia efektywności energetycznej do 2020 r. Osiągnięcie
celów w tym zakresie wymaga podjęcia wielu działań w zakresie
szeroko rozumianej promocji efektywności energetycznej. Kampanie informacyjne, edukacja, wsparcie dla rozwoju efektywnych
energetycznie technologii, standaryzacja i przepisy dotyczące minimalnych wymagań efektywnościowych i etykietowania, „zielone
zamówienia publiczne” to tylko niektóre z tych działań. Dlatego też
potrzebne jest zaangażowanie całego społeczeństwa, decydentów
i polityków oraz wszystkich podmiotów działających na rynku. Jedynie kompleksowe działania pozwolą na wypełnienie zobowiązań.
Plan gospodarki niskoemisyjnej (PGN) wyznacza konkretne cele
w zakresie redukcji gazów cieplarnianych, efektywności energetycznej oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Ich
osiągnięcie przyczyni się do poprawy jakości powietrza, a także
do wzrostu bezpieczeństwa energetycznego oraz rozwoju rynków paliw i energii. Realizacja przedsięwzięć wskazanych w PGN
wpłynie na dotrzymanie standardów dopuszczalnych poziomów
zanieczyszczeń, przyczyni się do podwyższenia jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców w przestrzeni publicznej.
Plan gospodarki niskoemisyjnej Miasta Cieszyna, w zależności
od grupy odbiorców energii, wyznacza cele szczegółowe w zakresie poprawy jakości powietrza na terenie miasta poprzez realizację
następujących działań:

Zadania inwestycyjne:
• System monitoringu kosztów i zużycia nośników energii i wody
w miejskich budynkach użyteczności publicznej,
• Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w obiektach użyteczności publicznej,
• Poprawa efektywności energetycznej w miejskich obiektach
użyteczności publicznej w Cieszynie,
• Modernizacja oświetlenia publicznego Miasta Cieszyna,
• Likwidacja niskiej emisji zanieczyszczeń w centrum Cieszyna –
obiekty mieszkalne,
• Przyłączenie budynków do sieciowych nośników energii –
obiekty mieszkalne,
• Wsparcie działań proefektywnościowych związanych z ograniczeniem niskiej emisji,
• Termomodernizacja budynków na terenie Cieszyna,
• Poprawa efektywności energetycznej w grupie handel, usługi,
przedsiębiorstwa,

Oddając elektrośmieci – wspierasz szkoły

W ramach popularyzowania właściwego postępowania z niebezpiecznymi odpadami komunalnymi powstającymi w naszych gospodarstwach domowych, w roku 2015 nawiązano współpracę z ElektroEko Organizacją Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego
S.A. z Warszawy, celem przeprowadzenia jednorazowej akcji zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w ramach
Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego pn. Moje miasto bez elektrośmieci. ElektroEko jest twórcą i organizatorem ww. programu realizowanego na terenie całego kraju. Celem akcji jest zbiórka zużytego

• Modernizacja taboru autobusowego transportu zbiorowego,
• Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego,
• Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie miasta.

Zadania nieinwestycyjne:
• Aktualizacja „Planu gospodarki niskoemisyjnej” oraz „Założeń do
planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe”,
• Wdrażanie systemu zielonych zamówień / zakupów,
• Kampania informacyjno-edukacyjna w zakresie niskiej emisji
i efektywności energetycznej.
Miasto Cieszyn uzyskało na opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Priorytet IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności
publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej (PGN).
Większość zadań przewidzianych w PGN realizowana będzie
przez Burmistrza Miasta Cieszyna. Są to działania w obszarze
obiektów użyteczności publicznej, oświetlenia ulicznego, część
przedsięwzięć transportowych, działania związane z kampanią
informacyjno-edukacyjną, a także – w zakresie budynków mieszkalnych będących własnością Gminy Cieszyn – likwidacja niskiej
emisji w centrum miasta. Część zadań (np. termomodernizacja budynków mieszkalnych czy poprawa efektywności energetycznej
w obiektach grupy handel, usługi, przedsiębiorstwa) będzie realizowana przez pozostałych użytkowników energii, np. spółdzielnie
mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, indywidualnych inwestorów, czy też przedsiębiorstwa, niemniej jednak Gmina Cieszyn będzie wspierała działania proefektywnościowe związane z ograniczeniem niskiej emisji poprzez stosowanie programu dotacyjnego.
Nakłady na realizację działań określonych w Planie gospodarki
niskoemisyjnej zostały oszacowane na poziomie 142 146 932 zł,
z czego udział Miasta Cieszyna wyniesie 43 011 250 zł. W wyniku
realizacji przedstawionych zadań roczna oszczędność energii wyniesie 27 968 MWh/rok, co wygeneruje 7 381 067 zł/rok oszczędności kosztów energii. Roczne zmniejszenie emisji CO2 wyniesie
10 299 MgCO2/rok.
Plan gospodarki niskoemisyjnej został opracowany w ramach
projektu „Plan gospodarki niskoemisyjnej Cieszyna” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na
lata 2007-2013, Priorytet IX. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna, działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Przygotowanie
planów gospodarki niskiej emisji.
Wydział Strategii i Rozwoju Miasta

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu
Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

sprzętu elektrycznego i elektronicznego, tzw. elektrośmieci, poprzez
zorganizowanie mobilnych punktów zbiórki odpadów, do których
mieszkańcy mogą bezpłatnie przekazać elektrośmieci.
Wymiernym efektem akcji – oczywiście oprócz właściwego zagospodarowania elektrośmieci – jest fakt, że za oddany sprzęt mieszkańcy otrzymują kupony, które mogą przekazać dowolnej cieszyńskiej
szkole podstawowej. Z kolei szkoły za przekazane od mieszkańców
kupony, po przystąpieniu do programu, będą miały możliwość bezpłatnego pozyskania pomocy dydaktycznych czy wyposażenie sal lekcyjnych i gimnastycznych, których fundatorem jest ww. organizacja.

Ciąg dalszy na stronie 15...

5 czerwca 2015
Nr 12 (861)

miasto
„Budżet Obywatelski”
uchwalony
Dziesiąta sesja Rady Miejskiej odbyła się w dniu 28 maja 2015 roku. Rada
podjęła uchwałę w sprawie zasad i trybu
przeprowadzenia konsultacji społecznych
z mieszkańcami Cieszyna na temat części
wydatków z budżetu miasta Cieszyna na
2016 rok, czyli w sprawie tzw. Budżetu Obywatelskiego. Kwota przeznaczona na Budżet
Obywatelski w roku 2016 to 300 000 złotych. Pojedynczy projekt nie może przekroczyć kwoty 50 000 złotych. Projekty mogą
dotyczyć zadań inwestycyjnych i remontowych. Szczegóły znajdziecie Państwo
w przedmiotowej uchwale NR X/70/15
Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 28 maja
2015 r. na stronie http://bip.um.cieszyn.pl/
w zakładce Rada Miejska – Uchwały 2015.
W trakcie sesji Rada zapoznała się z zakresem działalności i strukturą cieszyńskich publicznych przedszkoli szkół podstawowych i gimnazjalnych. Obejrzała
film dotyczący działania cieszyńskich publicznych żłobków. Radzie przedstawiona
została również prezentacja dotycząca
funkcjonowania, struktury organizacyjnej
i zakresu działalności Miejskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji.
Ponadto Rada zapoznała się z:
• informacją o rekrutacji do przedszkoli
publicznych na rok szkolny 2015/2016.

• sprawozdaniem za rok 2014 z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2016.
• sprawozdaniem z prac Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania
przemocy w rodzinie w roku 2014.
• sprawozdaniem za rok 2014 z realizacji
Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Cieszyna na lata
2014-2020.
Rada podjęła następujące uchwały
w sprawie:
• przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej Cieszyna,
• przystąpienia do sporządzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Cieszyna,
• zmiany uchwały nr VIII/85/99 z dnia
11 marca 1999 roku w sprawie ustalenia
planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz granic ich obwodów,
• zmiany uchwały nr XIII/132/11 z dnia
27 października 2011 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów
oraz granic ich obwodów,
• zmiany budżetu Miasta Cieszyna na
rok 2015,
• zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Cieszyna na lata 2015-2025,
• powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Cieszynie i Sądu Okręgowego
w Bielsku-Białej,

...dokończenie ze str. 14.
Po stronie szkoły należy:
1. przystąpienie do Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego
pn. Moje miasto bez elektrośmieci,
2. ewentualne przeprowadzenie zajęć edukacyjnych w klasach III
dotyczących elektrośmieci, w oparciu o dostarczone szkole materiały edukacyjne,
3. aktywne zachęcenie rodziców, dziadków czy sąsiadów do oddania na rzecz szkoły elektrośmieci do punktów zorganizowanych
w ramach akcji.
Ze szczegółami akcji można zapoznać się na stronie internetowej
www.moje-miasto-bez-elektrosmieci.pl.
Stąd apelujemy do mieszkańców o włączenie się do akcji poprzez:
KROK 1. Przyniesienie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, tzw. elektrośmieci w wyznaczonych dniach, godzinach do miejsc
zbiórki. Nie należy takiego sprzętu pozostawić przed ani po wyznaczonych dniach i godzinach zbiórki, ponieważ w ten sposób mieszkaniec nie
otrzyma kuponu przeznaczonego do szkoły, czyli nie pomaga w zbiórce.
KROK 2. Mieszkaniec powinien pobrać kupon za oddany odpad, a następnie przekazać go wybranej przez siebie szkole. Poniżej zamieszczono wykaz szkół podstawowych, które zadeklarowały chęć udziału
w zbiórce, a tym samym chęć przyjęcia kuponów od mieszkańców:
1. Szkoła Podstawowa Nr 1, Cieszyn, ul. Matejki 3
2. Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi, Cieszyn,
ul. Chopina 37
3. Szkoła Podstawowa Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka, Cieszyn, ul. gen. J. Hallera 8
4. Szkoła Podstawowa Nr 4, Cieszyn, Pl. Wolności 7a
5. Szkoła Podstawowa Nr 6, Cieszyn, ul. Katowicka 68
6. Katolicka Szkoła Podstawowa im. „Świętej Rodziny”, Cieszyn,
ul. Błogocka 19
7. Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego, Cieszyn,
Pl. Kościelny 5
Przypominamy, co kryje się pod pojęciem elektrośmieci i jakie odpady wliczamy do tej kategorii: Elektrośmieci to zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Są nimi zużyte, przestarzałe lub zepsute pralki,
lodówki, komputery, telefony, świetlówki i żarówki energooszczędne,
telewizory, sprzęt audio, żelazka, telefony, wiertarki i inne podobne
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• wniosku Pana Józefa Swakonia - uznając
go za bezzasadny,
• wyrażenia zgody na podjęcie przez
Burmistrza Miasta działań zmierzających
do zawarcia porozumienia z Powiatem
Cieszyńskim w sprawie przejęcia w zarządzanie przez Gminę Cieszyn przystanków
komunikacyjnych zlokalizowanych w ciągu
dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Cieszyna,
• wspólnej realizacji z Powiatem Cieszyńskim zadania inwestycyjnego pn.: Budowa
zintegrowanego węzła przesiadkowego w Cieszynie oraz przejęcia przez Gminę Cieszyn
zadań własnych Powiatu Cieszyńskiego.
Punkty: zapytania, wnioski i interpelacje Radnych Komisji i Klubów jak na każdej
Sesji wzbudziły szereg dyskusji i emocji. Ze
szczegółami można się zapoznać na stronie
internetowej pod adresem: http://www.
bip.um.cieszyn.pl w zakładce „Rada Miejska”, gdzie są publikowane zarówno zapytania, wnioski i interpelacje, jak i odpowiedzi na nie.
W dniu 12 czerwca o godz. 16.00 w Cieszyńskim Ośrodku Kultury „Dom Narodowy” odbędzie się uroczysta sesja Rady Miejskiej Cieszyna zwołana z okazji 25 rocznicy
wolnych wyborów samorządowych.
Przewodniczący
Rady Miejskiej Cieszyna
Krzysztof Kasztura

sprzęty zasilane na prąd lub na baterie/akumulatory.
Więcej na temat funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Cieszyn, w tym m.in. informacje
o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym można znaleźć na
stronie www.um.cieszyn.pl/smieci w zakładce Selektywna zbiórka.
Wydział OŚR

