
Uchwała Nr VIII/49/07 
Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim

z dnia 23 maja 2007 r.

w  sprawie   uchwalenia  programu  termomodernizacji  budynków  oświatowych  i 
wspierania  jego realizacji  środkami z  Powiatowego Funduszu  Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Sępólnie Krajeńskim

         Na podstawie art. 12 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 406 pkt. 7 w związku 
z art. 407 pkt. 1 i art. 407 pkt. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 
(Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz.902 z późn. zm.)

Rada Powiatu 
uchwala, co następuje: 

§ 1 

Przyjmuje  się  program termomodernizacji  budynków oświatowych  powiatu  sępoleńskiego 
stanowiący  załącznik  Nr  1  do  uchwały.  Wyraża  się  zgodę  na  dofinansowanie  inwestycji 
termomodernizacyjnych  określonych  w  programie,  środkami  z  Powiatowego  Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Sępólnie Krajeńskim. 

§ 2
 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Sępólnie Krajeńskim. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



Uzasadnienie 

Prawie  wszystkie  budynki  użyteczności  publicznej  na  terenie  Powiatu 
Sępoleńskiego pobudowane zostały  w okresie,  w którym koszt  energii  i  paliw był 
znacznie  niższy  niż  obecnie,  a  dostępne  w tym czasie  technologie  budowlane  nie 
pozwalały  na  budowę  domów  energooszczędnych.  Aktualnie  coraz  większego 
znaczenia nabiera także ochrona powietrza przed szkodliwymi emisjami wyzwalanymi 
w  trakcie  spalania  nośników  energii.  Aby  znacząco  ograniczyć  straty  ciepła  z 
budynków,  a  także  aby  ograniczyć  zanieczyszczenie  powietrza  należy  dokonać 
termomodernizacji  tych  budynków.  W związku  z  powyższym Zarządu  Powiatu  w 
Sępólnie  Krajeńskim  realizując  założenia  Programu  Ochrony  Środowiska  Powiatu 
Sępoleńskiego zwrócił się o wsparcie planowanych zadań termomodernizacyjnych w 
budynkach oświatowych. Wobec faktu, że zadania termomodernizacyjne ujęte zostały 
zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju w głównych celach i kierunkach działań 
uchwalonego  przez  Radę  Powiatu  w/w  Programu,  Zarząd  zalecił  Dyrektorowi 
Wydziału  Rolnictwa,  Leśnictwa  i  Ochrony  Środowiska  opracowanie  programu 
termomodernizacji tych budynków, a Skarbnikowi Powiatu – opracowanie „montażu” 
finansowego  na  bazie  środków  PFOŚiGW  umożliwiającego  zrealizowanie 
przedsięwzięć określonych w „programie”, o których mowa w § 1 tej uchwały. Wobec 
faktu,  że  wykonanie  prac  termomodernizacyjnych  przyczyni  się  do  znacznego  i 
trwałego  ograniczenia  kosztów  ogrzewania  budynków  użyteczności  publicznej,  a 
także do poprawy jakości powietrza, Rada Powiatu w Sępólnie Krajeńskim uchwala 
program  termomodernizacji  budynków  oświatowych,  a  także  wyraża  zgodę  na 
dofinansowanie  inwestycji  termomodernizacyjnych  określonych  w  programie, 
środkami z PFOŚiGW w Sępólnie Krajeńskim. 


