UCHWAŁA NR XVI/115/2016
RADY MIEJSKIEJ W WĄGROWCU
z dnia 25 lutego 2016 r.
w sprawie zmiany uchwały nr XI/55/2015 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 17 września 2015 r. w
sprawie przyjęcia i realizacji "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Miejskiej Wągrowiec na lata
2015 -2022"
Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz.U. 2015 r. poz. 1515 ze zm.1)) Rada Miejska w Wągrowcu uchwala, co następuje:
§ 1. W załączniku do uchwały nr XI/55/2015 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 17 września 2015 r. w
sprawie przyjęcia i realizacji "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Miejskiej Wągrowiec na lata 2015 2022" wprowadza się następujące zmiany:
1) w Tabeli 2-1 Zestawienie efektów ekologicznych realizacji projektów dodaje się po pozycji 30 pozycję 31
w następującym brzmieniu:
31

Termomodernizacja obiektów Gimnazjum nr 1 w Wągrowcu

-114

-39

39

2) w punkcie 10.1. Identyfikacja możliwych do wdrożenia przedsięwzięć, nr projektu 8, Tytuł projektu
Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Wągrowcu zmienia się koszt
projektu z kwoty 700 000,00 PLN na kwotę 1 395 000,00 PLN,
3) w punkcie 10.1. Identyfikacja możliwych do wdrożenia przedsięwzięć w karcie projektu po pozycji 30
dodaje się pozycję 31 w następującym brzmieniu:
Nr projektu
Tytuł projektu
Zgodność z celem
strategicznym
PGN

Opis projektu

Parametry
projektu

31
Termomodernizacja obiektów Gimnazjum nr 1 w Wągrowcu
Zwiększenie efektywności wytwarzania energii i jej użytkowania
Przedmiotem projektu jest termomodernizacja obiektów Gimnazjum nr 1 w Wągrowcu,
która obejmować będzie zadania:
- termomodernizacja budynku szkoły ul. Kolejowa 14 (zakres prac: docieplenie ścian,
dachu, wymiana okien, drzwi zewnętrznych, modernizacja c.o., montaż ogniw
fotowoltaicznych do 40 kW, wymiana oświetlenia, montaż gazowej pompy ciepła,
- termomodernizacja szkoły ul. Kolejowa 16 ( zakres prac: docieplenie ścian, dachu,
wymiana drzwi zewnętrznych, modernizacja c.o., wymiana oświetlenia
- termomodernizacja budynku sali gimnastycznej (docieplenie ścian)
- termomodernizacja budynku sanitariatów ( zakres prac: docieplenie ścian, dachu,
wymiana okien, drzwi, modernizacja c.o. i oświetlenia).
Szczegółowe zakresy określą audyty energetyczne dla poszczególnych obiektów.
Efekt ekologiczny projektu:
Koszt projektu:
Ograniczenie KZE o 114 MWh/rok
1 800 000,00 PLN
Ograniczenie emisji CO2 o 39 Mg/rok

Podmiot
odpowiedzialny za
realizację

Gmina Wągrowiec

Budżet Gminy + preferencyjne środki zewnętrzne – WRPO Działania 3.2 oraz inne
dostępne środki, dotacje, pożyczki itp.
Korzyści społeczne Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, zmniejszone koszty ogrzewania oraz poboru
i finansowe
energii elektrycznej. Promocja odnawialnych źródeł energii.
Finansowanie

4) w Tabeli 10-1 dodaje się po pozycji 30 pozycję 31 w następującym brzmieniu:

1) zmiany

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2015 r. poz. 1045, poz. 1890.
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31

Termomodernizacja obiektów
Gimnazjum nr 1 w Wągrowcu

Gmina Wągrowiec

wniosek

5) w Tabeli 11-1 dodaje się po pozycji 30 pozycję 31w następującym brzmieniu:
31

Termomodernizacja
obiektów
Gimnazjum nr 1 w Wągrowcu

-114

-39

-39

39

6) w Tabeli 11-2 nr projektu 8. Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w
kolumnie: Nakłady inwestycyjne kwotę 700 000 zmienia się na kwotę 1 395 000,
7) w Tabeli 11-2 dodaje się po pozycji 30 pozycję 31 w następującym brzmieniu:
31

Termomodernizacja obiektów Gimnazjum nr 1 w Wągrowcu

2016-2020

1 800 000

8) w Załączniku do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w Wągrowcu, Nr projektu 8, w kolumnie Nakłady
inwestycyjne kwotę 700 000 zmienia się na kwotę 1 395 000,
9) w Załączniku do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w Wągrowcu dodaje się po pozycji 30 pozycję 31 w
następującym brzmieniu:
„Numer projektu: 31, Projekt: Termomodernizacja obiektów Gimnazjum nr 1 w Wągrowcu, Obiekt:
budynki Gimnazjum nr 1 w Wągrowcu, Zarządca: Gmina Wągrowiec, Opis projektu: Przedmiotem
projektu jest termomodernizacja obiektów Gimnazjum nr 1 w Wągrowcu, która obejmować będzie
zadania:
- termomodernizacja budynku szkoły ul. Kolejowa 14 (zakres prac: docieplenie ścian, dachu, wymiana
okien, drzwi zewnętrznych, modernizacja c.o., montaż ogniw fotowoltaicznych do 40 kW, wymiana
oświetlenia, montaż gazowej pompy ciepła,
- termomodernizacja szkoły ul. Kolejowa 16 ( zakres prac: docieplenie ścian, dachu, wymiana drzwi
zewnętrznych, modernizacja c.o., wymiana oświetlenia,
- termomodernizacja budynku sali gimnastycznej (docieplenie ścian),
- termomodernizacja budynku sanitariatów ( zakres prac: docieplenie ścian, dachu, wymiana okien,
drzwi, modernizacja c.o. i oświetlenia),
Rok realizacji – rok zakończenia: 2016-2020, Nakłady inwestycyjne: 1 800 000, PLAN
OGRANICZENIA KZE DO ROKU 2020: -114, PLAN OGRANICZENIA EMISJI CO2 DO ROKU
2020 po realizacji inwestycji w źródle: -39, PLAN OGRANICZENIA EMISJI CO2 DO ROKU 2020
bez realizacji inwestycji w źródle: -39,PLAN WZROSTU ENERGII OZE DO ROKU 2020:39.”.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wągrowca.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Wągrowcu
Wiesław Zając
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Uzasadnienie
W dniu 17 września 2015 roku Rada Miejska w Wągrowcu przyjęła uchwałę w sprawie przyjęcia i realizacji
"Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Miejskiej Wągrowiec na lata 2015 -2022". Plan gospodarki
niskoemisyjnej jest dokumentem strategicznym, którego celem jest określenie na podstawie analizy aktualnego
stanu w zakresie zużycia energii i emisji gazów cieplarnianych na obszarze miasta Wągrowca, działań
zmierzających do redukcji zużycia energii, zwiększenia wykorzystania źródeł odnawialnych oraz ograniczenia
emisji gazów cieplarnianych wraz z ekologiczną oceną ich efektywności. Działania te mają przyczynić się do
osiągnięcia celów określonych przez Unię Europejską w pakiecie klimatyczno-energetycznym do roku 2020.
Plan zawiera listę przedsięwzięć zarówno gminnych jak i podmiotów zainteresowanych, których realizacja ma
przyczynić się do poprawy jakości powietrza w mieście. W styczniu br. Gmina Wągrowiec zwróciła się z
prośbą do Burmistrza Miasta Wągrowca o dokonanie aktualizacji Planu i uwzględnienie w nim planowanego
do realizacji przedsięwzięcia Gminy Wągrowiec pn. "Termomodernizacja obiektów Gimnazjum nr 1 w
Wągrowcu", które znajdują się na terenie miasta Wągrowca. Na realizację powyższego zadania Gmina
Wągrowiec planuje pozyskać środki zewnętrzne w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2014-2020, a jednym z wymogów formalnych składanego wniosku o dofinansowanie jest
umieszczenie przedsięwzięcia w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej miasta Wągrowca. Planowane do realizacji
przedsięwzięcie przyczyni się do zmniejszenia zużycia energii, przez co doprowadzi do redukcji emisji
szkodliwych substancji do atmosfery jak również zwiększy udział energii odnawialnych na terenie miasta
Wągrowca. Ponadto dokonano aktualizacji nakładów inwestycyjnych dotyczących projektu Kompleksowej
termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 3.
Mając powyższe na uwadze podjęcie przedmiotowej uchwały przez Radę Miejską w Wągrowcu w sprawie
zmiany uchwały NR XI/55/2015 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 17 września 2015 r. w sprawie przyjęcia i
realizacji "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Miejskiej Wągrowiec na lata 2015 -2022" należy uznać za
zasadne.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wągrowcu
Wiesław Zając
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