
UCHWAŁA NR XLVIII/410/2022 
RADY GMINY BOGORIA 

z dnia 9 sierpnia 2022 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  ( tj. Dz. U. 
z 2022 r. poz.559 z późn.zm.) oraz art.9 ust.2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach  ( tj. Dz. U. z 2018 r. 
poz. 870 ) 

Rada Gminy Bogoria uchwala, co następuje: 

§ 1. Po rozpatrzeniu petycji wniesionej przez osobę prawną Szulc-Efekt sp. z o.o. reprezentowana przez 
Prezesa Zarządu – Adama Szulca w przedmiocie podjęcia uchwały w sprawie optymalizacji wydatków 
związanych z kosztami zakupu energii elektrycznej jako środka poprawy efektywności energetycznej Rada 
Gminy w Bogorii uznaje przedmiotową petycję za bezzasadną. 

§ 2. Uzasadnienie rozstrzygnięcia petycji stanowi załącznik do niniejszej  uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Bogoria, który poinformuje 
wnoszącego petycję o sposobie jej załatwienia. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodnicząca Rady Gminy 
 
 

Jolanta Wyrzykowska 
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Uzasadnienie 

Do Uchwały Nr XLVIII/410/2022 
Rady Gminy Bogoria 

z dnia 9 sierpnia 2022r. 

Wnioskodawca Pan Adam Szulc – Prezes Zarządu Szulc-Efekt sp. z o.o. wniósł petycję w sprawie 
optymalizacji wydatków związanych z kosztami zakupu energii elektrycznej jako środka poprawy 
efektywności energetycznej. Petycja wpłynęła do Urzędu Gminy w Bogorii w dniu 4 maja 2022 r. Petycja 
została przekazana Przewodniczącemu Rady Gminy w Bogorii Panu Markowi Marcinkowskiemu w dniu 
17 maja 2022r. Przewodniczący Rady przekazał w dniu 18 maja 2022 r. petycję Przewodniczącemu Komisji 
Skarg i Petycji. Komisja po przeanalizowaniu petycji na posiedzeniu w dniu 4 lipca 2022r. Uznała skargę za 
bezzasadną. 

Gmina Bogoria od czterech lat we własnym zakresie podejmuje działania i finansuje przedsięwzięcia 
służące poprawie efektywności energetycznej. Pozyskuje środki zewnętrzne na realizację zadań. Każdego 
roku organizowany jest przetarg na zakup energii elektrycznej dla wszystkich jednostek gminy. Na 
2022 roku w dniu 19 sierpnia 2021 r. został rozstrzygnięty konkurs na zakup energii elektrycznej. 

W latach 2019 – 2022 Gmina realizuje inwestycję pn. „ Termomodernizacja budynków użyteczności 
publicznej w Gminie Bogoria jako zwiększenie efektywności energetycznej” ( są to budynki wszystkich 
szkół, budynki remiz i siedziby urzędu gminy). Na dwunastu budynkach do tej pory  w ramach OZE 
zainstalowano ogniwa fotowoltaiczne, docieplono ściany i stropy oraz w części została wymieniona stolarka 
okienna i drzwiowa oraz unowocześnione ogrzewanie. 

Ponadto Gmina realizuje inwestycję pod nazwą „ Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej poprzez 
modernizację oświetlenia ulicznego”. 

Na terenie Gminy Bogoria jest prywatna „Farma wiatrowa” składająca się z dziesięciu wiatraków o mocy 
docelowej 3,5 MW. Jest również prywatna farma fotowoltaiczna. 

Gmina w części jest zgazyfikowana. Właścicielem sieci gazowej jest Gmina Bogoria, która wydzierżawia 
ją PGNiGe. Firma PGNiGe na terenie naszej gminy również posiada własna siec gazową. Obecnie trwają 
prace dokumentacyjne na budowę dalszych odcinków sieci gazowej na obszarze gminy. 

Gmina zawarła z WFOŚ w Kielcach umowę na realizacje programu „ Czyste Powietrze” pośrednicząc 
w przygotowaniu wniosków realizowanych w ramach tego programu przez mieszkańców Gminy. Można 
również korzystać z programu „ Mój prąd” 

 Mieszkańcy Gminy Bogoria zakładają we własnym zakresie ogniwa fotowoltaiczne. 

 Gmina podejmuje długofalowe i bieżące działania na rzecz poprawy efektywności energetycznej 
i optymalizacji wydatków związanych z zakupem energii elektrycznej. 

Wobec powyższego podjęcie uchwały jest w pełni uzasadnione. 
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