FUNDACJA NA RZECZ EFEKTYWNEGO WYKORZYSTANIA ENERGII
URZĄD MIASTA CZĘSTOCHOWY

ZAPRASZAJĄ
NA BEZPŁATNE SZKOLENIE

JAK SPORZĄDZIĆ I WDRAŻAĆ PLAN
ENERGETYCZNY W GMINIE?
Częstochowa, 11 maj 2010 r. godz. 10.00
Urząd Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13
Sala Sesyjna
11 marca 2010 r. weszła w życie Ustawa z dnia 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne,
w świetle której władze gmin powinny mieć opracowany "Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię
elektryczną i paliwa gazowe”.
Celem spotkania jest pogłębienie świadomości w zakresie planowania energetycznego, dostarczenie podstawowych wiadomości na
temat planowania energetycznego w gminach, wprowadzenie w praktyczne aspekty sporządzania planów energetycznych, a także
dostarczenie gminom informacji pozwalających na ograniczenie kosztów związanych ze sporządzeniem planu energetycznego.

PROGRAM:
10.00 – 10.10
10.10 – 10.40
10.40 – 11.10
11.10 – 11.50
11.50 – 12.10
12.10 – 12.40
12.40 – 13.10
13.10 – 13.40
13.40 – 14.10
14.10 – 14.30

Otwarcie spotkania, przywitanie uczestników
Piotr Kukla, FEWE. Obowiązki gmin w zakresie planowania energetycznego
Piotr Kukla, FEWE. Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną
i paliwa gazowe jako podstawowy dokument gminny
Piotr Kukla, FEWE. Praktyczne aspekty związane z wykonywaniem założeń energetycznych
– na przykładzie konkretnej gminy
Przerwa na kawę
Łukasz Polakowski, FEWE. Lokalny Plan Działań dot. Efektywności Energetycznej oraz
Plan działań na rzecz zrównoważonego zużycia energii jako elementy planowania
energetycznego w gminie
Łukasz Polakowski, FEWE. Zarządzanie energią i środowiskiem w budynkach
samorządowych oraz polepszenie jakości powietrza jako kluczowe programy wykonawcze
wynikające z założeń energetycznych
Bożena Herbuś, Urząd Miasta Częstochowy. Kształtowanie i realizacja lokalnej polityki
energetycznej
Artur Jacewicz, Urząd Miasta Częstochowy. Zarządzanie energią i środowiskiem
w obiektach gminy
Dyskusja, ewaluacja

Zainteresowane osoby prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia i przesłanie go do dnia 10 maja 2010r. mailem:
a.bogusz@fewe.pl; faxem: 32 203 51 14 lub na adres: Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii, ul. Rymera 3/4,
40-048 Katowice. Zgłoszenie można pobrać w wersji elektronicznej ze strony internetowej www.energiaisrodowisko.pl w zakładce
Konferencje, szkolenia, wydarzenia. Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Projekt został objęty patronatem Ministra Środowiska oraz Marszałka Województwa Śląskiego.
Projekt „Doskonalenie poziomu edukacji w samorządach terytorialnych w zakresie zrównoważonego gospodarowania energią
i ochrony klimatu Ziemi” realizowany jest dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków
Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego

