
Zarządzenie Nr 0050 /410 / 2021 

Wójta Gminy Popielów  

z dnia 12 stycznia 2021 r. 

w sprawie aktualizacji zapisów w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy 
Popielów przyjętego uchwałą Rady Gminy Popielów Nr XIII/87/2015 z dnia 29 grudnia 

2015 r. w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji „Planu Gospodarki 
Niskoemisyjnej dla Gminy Popielów” z późn. zm. 

Na podstawie art. 31 w związku z art. 7 ust. 1 pkt. 1, 3 i 15  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) zarządzam, co następuje: 

§ 1 
1. W związku ze stwierdzeniem niespójności pomiędzy treścią zapisów wniosku o 

dofinasowanie zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej w budynku Przedszkola 

Publicznego w Karłowicach”, a treścią załączników do wniosku (Studium Wykonalności 

Inwestycji, audyt energetyczny, PGN) w zakresie wskaźnika Szacowany roczny spadek emisji 

gazów cieplarnianych (CO2) aktualizuje się zapisy Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy 

Popielów. 

2. Zaktualizowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Popielów stanowi załącznik do 

niniejszego zarządzenia. 

 

§ 2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



Uzasadnienie 

 

W związku z ubieganiem się Gminy Popielów o środki finansowe w ramach RPO WO 2014-2020 

na zadanie pn. „Poprawa efektywności energetycznej w budynku Przedszkola Publicznego w 

Karłowicach” ujęte w „Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Popielów”  i koniecznością, po 

ocenie merytorycznej wniosku o dofinasowanie,  zmiany audytu energetycznego wynikły rozbieżności 

pomiędzy treścią zapisów wniosku, a treścią załączników do wniosku (Studium Wykonalności 

Inwestycji, audyt energetyczny, PGN) w zakresie wskaźnika Szacowany roczny spadek emisji gazów 

cieplarnianych (CO2).  

Aktualizacja zapisów nastąpiła zgodnie z opisaną w rozdziale 3.4.7 Planu procedurą zmiany 

dokumentu tzn. w przypadku ujawnienia i konieczności wyeliminowania omyłek rachunkowych czy 

błędów pisarskich należy sporządzić korektę dokumentu wraz z wykazem zmian wprowadzonych do 

dokumentu, które podlegają zatwierdzeniu przez organ wykonawczy gminy.  

Z uwagi na fakt, iż w zadaniu dotyczącym Przedszkola Publicznego w Karłowicach, w Planie 

wpisano dane dotyczące ograniczenia emisji CO2 wynikające z audytu energetycznego, który po ocenie 

merytorycznej uległ zmianie, konieczne jest dostosowanie zapisów Planu do aktualnego audytu 

energetycznego.  Dokonana korekta miała wpływ na określone w Planie zakładane do osiągnięcia 

wartości wskaźnika redukcji emisji CO2 , w związku z tym  zaktualizowano w tym zakresie zapisy Planu.  

Mając powyższe na uwadze, podjęcie przedmiotowego zarządzenia Wójta Gminy Popielów 

uznaje się za zasadne. 

 


