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Rynek 1

98-430 Boleslawiec
Za poSrednictwem Przewodtriczqcego Rady Gminy

Nr interpelacji 06/20 I 9/IG(a)

Interpelacja

W sprawie stanu prac nad projektem zaloircfi do planu zaopatrzenia w cieplo, energiq
elektrycznq i paliwa gazowe

Stan sprawy:
1. W BIP Gminy Boleslawiec nie znajdujg 2adnych dokument6w zawierajqcych frazy

,,zalo2enia do planu" lub ,,prawo energetyczne".

2. przedstawiony przez W6jta w maju br. ,,Raport o stanie gminy" I
htprlaruv"lrjLrhry:rlei/-uLJrfil_]durt-rzbollrjrullrv:t(iljtdt I nie wymienia 2adnych dzialari
ukierunkowanych na reaiizacjq ustawy Prawo Energetyczne

3. Przewodniczqcy Rady (przy tym r6wniei radny kilku poprzednich kadencji) na mole
pisemnie sformulowane pytania ( o dzialania podejmowane przez Radq w trakcie
poprzednich kadencji w zwiqzku z ustawE Prawo Energetyczne ) nie udzielil mi Zadnej
odpowiedzi.

4. Bezladnie i chaotycznie prowadzona modernizacja o5wietlenia ulicznego uzasadniana
redukcj4 zu2ycia energii (ale jui niekoniecznie calkowitego kosztu odwietlenia ulic)
oraz (sic!) nadziejq na wzrost rurystyki (vide ,,OdpowiedZ na interpelacjq" I
hltu.llurld&bidfiyn.mtlrt=l)ir1/ Artv,'r ; stmna 3 ]) jest w mojej ocenie pierwszq
tak bardzo widocznq konsekwencjq wieloleurich zarriedbafi w planowaniu gospodarki
energetycznej gminy.

Wszystko to pozwala przypuszczad, 2e Gmina Boleslawiec nie sporzqdzila podstawowej
dokumentacji stanowiEcej bazq dla realizacji przyszlych przedsiqwziq6 zwiqzanych z szeroko
ujqtym dostqpem do no6nik6w energii, stanowiqcym o bezpieczeristwie zaopatrzenia w energiq
elektrycznq i paliwa gazowe oraz otwarciu lokalnego rynku energii na konkurencjq - czyli
element6w kluczowych dla gospodarczego rozwoju Gminy.

Kierujqc siq uzasadnion4 obawq o brak sp6jnego i dlugofalowego programu w zakresie
zaspokojenia podstawowej - moze nawet najwazniejszej - funkcji: rozwoju gminy, na podstawie
art. 24 ust.4-6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym proszq o odpowiedi
na 3 poni2sze pytania:

1. czy Gmina Jesr zobowiEzana do realizacji przepis5w ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r.
Prawo energetyczne I
l]1tp/lenp.sqm\sov.'rl/lRii'1.ns! 01q000075grui D20l90755lj.pdf ] ?



2. Czy Urz1d,lub Rada Gminy w poprzednich kadencjach prowadzila prace majqce na celu
stworzenie zalo2e6 do planu enetgetycznego dla Gminy Boleslawiec (an. lg usr.8 usrawy prawo
Eneryetyczne; ,,Rado gminy uc,hwolo zoloienia do plonu zoopotrzenio w cieplo, energip elektrycznq i potiwo
gazowe, rczpotrujqc jednoczeSnie wnioski, zosarzeZenia i uwogi zgloszone w cmsie wyloi:cnio prcjektu zoloiei
ilo publianego wglgdu") , realizujqc tym samym obowiqzek ustawowy zawafty w art. 1g pe:
ust.l i 2 (,, wdit (burmistrz, prezydent miasta) oprocowuje prcjetd zaloi:efi ito planu zooqt712enio w cieplo,
eneryiq elelqycznq i poliwa gazowe, zwony dalej ,,projelaem zaloietl". Prpjekt zaloiert sporzqdza siq dto
obsmru gminy co najmniej no okres 75lat i aktualizuje co najmniej raz na 3 lato,',) ?

3. Czy Gmina Boleslawiec dysponuje dokumentacjq wskazanQ w art. j.9 ust.4 pe ?

Ilona G6ral, radna
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