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Burmistrz Kazimierz Putyra lub jego zastępcy
Robert Walkowiak i Piotr Stajszczyk
przyjmują interesantów z gminy Jelcz-Laskowice
w ramach skarg i wniosków, po wcześniejszym umówieniu i
ustaleniu godziny w sekretariacie UMiG J-L, ul. Witosa 24,
tel. 71-381-71-00:
- we wtorki: od godz. 15.30 do 16.30
- w piątki: od godz. 8.00 do 9.00
Autorem wniosku i koordynatorem projektu jest Andrzej
Dudek (na fot. w głębi), który koordynuje również projekt
RIEEB

D Y ŻU R Y RADNYCH
Uczestnicy konferencji, reprezentujący zagranicznych
partnerów projektu

Efektywność energetyczna
w gminie Jelcz-Laskowice
Gmina Jelcz-Laskowice
z powodzeniem zdobywa
kolejne środki unijne
w ramach programu „Interreg IV C”. Wspólnie
z partnerami z Niemiec
(miasto Lipsk), Szwecji
(miasto i gmina Oskarshamn) oraz Francji (miasto
i gmina Cluses oraz stowarzyszenie „Prioriterre”)
nasza gmina rozpoczęła
realizację projektu Energy
Efficiency in Municipality
- Training and Exchange of
experience (Efektywność
energetyczna w gminie
- szkolenia i wymiana
doświadczeń)
Projekt ten w 85 procentach jest finansowany
ze środków Programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej i w pozostałych
15 procentach ze środków

Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Dolnośląskiego.
Gmina Jelcz-Laskowice
jako jedyny partner z Dolnego Śląska uczestniczący
w „Miniprogramie EnercitEE” jest liderem projektu.
Jego budżet wynosi 231.750
euro, z czego na gminę Jelcz-Laskowice przypada 64.450
euro.
Od 12 do 14 października
trwała w Jelczu-Laskowicach konferencja, otwierająca projekt EEMTE. Udział
wzięli przedstawiciele
wszystkich partnerów projektu oraz zaproszeni goście.
Gospodarzem konferencji
był burmistrz Kazimierz Putyra, który dokonał oficjalnego otwarcia i zaprezentował
gminę Jelcz-Laskowice.
Projekt EEMTE zakłada
przeprowadzenie działań
przez partnerów, które mają
na celu podniesienie poziomu wiedzy o wydajności
i efektywności energetycznej, planowanie i wdrażanie
strategii energetycznych

na poziomie lokalnym i regionalnym oraz wymianę
doświadczeń między uczestniczącymi w projekcie partnerami.
Nowe uregulowania
i przepisy, tak unijne jak
i krajowe, nakładają na organy samorządu terytorialnego
(gminy, powiaty i województwa) nowe obowiązki,
związane z oszczędzaniem
i efektywnym zarządzaniem
energią.
Nowelizacja ustawy
„Prawo energetyczne”
z 2010 roku nałożyła na
wszystkie gminy obowiązek
sporządzania lub aktualizacji
„Projektów założeń do planu zaopatrzenia w ciepło,
energię elektryczną i paliwa
gazowe”. Dokument taki
powinien być sporządzony
najpóźniej w 2012 roku.
Dzięki uczestnictwu
w projekcie „EEMTE
EnercitEE” gmina Jelcz-Laskowice będzie mogła
przeprowadzić szkolenia
urzędników, odpowiedzialnych za przygotowanie tego

Przewodniczący Rady Miejskiej Henryk Koch
lub wiceprzewodniczący Stanisław Łukasik
i Tadeusz Babski, przyjmują interesantów
w sprawie skarg i wniosków - w każdy czwartek
od godz. 16.30 do 17.30, w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy
Jelcz-Laskowice, przy ul. W. Witosa 24, pok. 22.

Przedsiębiorco!

dokumentu, oraz uwzględnić
w nim ciekawe i nowatorskie
na naszym gruncie doświadczenie bardziej zaawansowanych w tej dziedzinie
partnerów z Niemiec, Francji
i Szwecji.
Jako lider projektu gmina
Jelcz-Laskowice koordynuje
całość prac i działań, realizowanych przez wszystkich
partnerów.
Autorem wniosku i koordynatorem projektu jest
Andrzej Dudek, który koordynuje również projekt RIEEB - Regional Impact with
Energy Efficiency Buildings
(Budynki efektywne energetycznie i ich oddziaływanie
w regionie), który realizuje
gmina Jelcz-Laskowice również z partnerami z Niemiec,
Francji i Szwecji, i na co
otrzymała grant w wysokości 51.000 euro.
TEKST I FOT.:
(JK)

W związku z wprowadzeniem
od 1 lipca 2011 centralnej
ewidencji i informacji o działalności gospodarczej zwanej
CEIDG (art. 23-39 ustawy
z 2 lipca 2004 o swobodzie
działalności gospodarczej DzU z 2010, nr 220, poz.
1447, z późn. zm.) konieczne jest uzupełnienie wszystkich danych wpisanych do
tutejszej ewidencji działalności gospodarczej

Wobec powyższego przypominamy o obowiązku aktualizacji danych, dotyczących
m.in nr PESEL i NIP oraz
przedmiotu wykonywania
działalności gospodarczej,
zgodnie z systematyką Polskiej Klasyfikacji Działalności
(PKD 2007).
W przypadku zakończenia
wykonywania działalności
gospodarczej niezbędne jest
złożenie wniosku CEIDG-1.
Złożenie wniosku o zmianę wpisu lub zawiadomienie
o zaprzestaniu wykonywania
działalności gospodarczej jest
wolne od opłał.
(JS)

