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Projekt: „Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w 
jednostkach samorządu lokalnego” 

Grupa Wymiany Do świadcze ń (GWD) – efektywno ść energetyczna miast 

 

Ełk, 6-7 wrze śnia 2012 roku 

 
Miejsce spotkania: Urząd Miasta Ełku 

 

Program spotkania nr 5 
 

6 września  2012 roku (czwartek)  

1. Przywitanie uczestników przez Prezydenta Miasta Ełku w 

Urzędzie Miasta Ełku. Prezentacja miasta.  

                                   (w godzinach 9:00 – 17:30 wspólne obrady z GWD – 

gospodarka odpadami komunalnymi) 

2. Przedstawienie założeń programu warsztatów i wprowadzenie do 

tematów:  

1. Porozumienie Burmistrzów  i SEAP jako wzorcowy projekt 

realizacji polityki Unii Europejskiej i kraju – Zbigniew Michniowski 

2. Aktualne problemy wdrażania nowego systemu odpadowego w 

miastach – Krzysztof Choromański 

3. Prezentacja zmodernizowanego Stadionu Miejskiego oraz źródeł 

energii odnawialnej w Parku Wodnym 

4. Zwiedzanie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów „Eko-MAZURY” 

w Siedliskach k/Ełku 

5. Zapoznanie się z obiektami, wyposażeniem i działalnością 

Centrum  Edukacji Ekologicznej, omówienie przez dyr. 

Podkańskiego bieżących spraw realizacji projektu. 

6. „Energetyczne wykorzystanie odpadów w systemie tworzenia 

bezpieczeństwa energetycznego – lokalnie i w skali kraju.”  
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– Józef Neterowicz 

7.  Dyskusja 

8. Przegląd kart usług na stronach internetowych miast (wspólne dla 

obu grup) – Małgorzata Ornoch-Tabędzka 

9.     Prezentacja SEAP na przykładzie Miasta Ełk  

 

7 września 2012  roku (pi ątek)  

10.  Prezentacja odnawialnych źródeł energii w Centrum Edukacji 

Ekologicznej 

11.                        Prezentacja tematu warsztatów przez uczestników GWD. 

12.  Podsumowanie spotkania GWD. 

 

Spotkanie Grupy Wymiany Doświadczeń (GWD) w zakresie efektywność energetyczna 

miast (EE)  odbyło się w dniach 6-7 września 2012r. w Ełku, zaplanowano je, w części, 

jako wspólne spotkanie z GWD w zakresie gospodarki odpadami. 

 Oprócz gospodarzy, przedstawicieli miasta Ełk, w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele 

miast, członków GWD – efektywność energetyczna (Poznań, Częstochowa, Słupsk, 

Murowana Goślina.) oraz zarządzanie odpadami komunalnymi (przedstawiciele: Lublina, 

Oleśnicy, Słupska i Szklarskiej Poręby) i przedstawiciele ZMP. 

Spotkanie przebiegało zgodnie z przyjętym merytorycznym porządkiem obrad j.w. i 

pełnym programem. 

Ad 1. W imieniu Prezydenta Ełku zebranych przywitał jego zastępca Pan Kamil Buksa 

prezentując miasto Ełk – historię, gospodarkę i problemy społeczne. Prezentacja miasta – 

zał. nr 1 

Ad. 2. Jako wprowadzenie do tematyki spotkania przedstawione zostały dwa wystąpienia: 

„Porozumienie Burmistrzów i SEAP jako wzorcowy projekt realizacji polityki Unii  

Europejskiej i kraju” – przez moderatora Grupy EE, p. Zbigniewa Michniowskiego  (zał. nr 

2) i „Aktualne problemy wdrażania nowego systemu odpadowego w miastach” – przez 
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moderatora Grupy „Zarządzanie gospodarką odpadami”, p. Krzysztofa Choromańskiego 

(zał. nr 3) 

 

Ad. 3. Gospodarze zaprezentowali zmodernizowany Stadion Miejski oraz Park Wodny z  

systemem zaopatrzenia w energię cieplną  z kolektorów słonecznych i elektryczną z ogniw 

fotowoltaicznych. Prezentowane rozwiązania zastosowania OZE w Parku Wodnym 

dostarczające ponad 50% wymaganej energii mogą być wzorcowym przykładem dla 

innych tego typu obiektów. 

 

Ad. 4. Szczegółowe informacje dot. lokalnego systemu gospodarki odpadami 

przedstawiono w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów (ZUO) „Eko-MAZURY” w 

Siedliskach k/Ełku. W ZUO zapoznano uczestników z aktualną sytuacją w Zakładzie 

przedstawioną szeroko na tle sytuacji w regionie, działań realizowanych w Związku 

Komunalnym oraz w powiązaniu z uwarunkowaniami prawnymi. W szczególności p. 

Edward Palczewski, Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami „Eko-

MAZURY” Sp. z o.o., omówił historię powstania ZUO, a p. Jerzy Mieczysław 

Czepułkowski, Przewodniczący Zarządu Związku Międzygminnego „Gospodarka 

Komunalna”, zwrócił uwagę na problemy związane z organizacją przetargów na odbiór i 

zagospodarowanie odpadów, a także barier we współpracy między gminami w związkach 

w trakcie realizacji zadań wynikających z Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach. 

Prezentacje ujęto w załącznikach nr 4 i 5. 

  

Ad 5. Po przejściu Promenadą do Centrum Edukacji Ekologicznej pierwszym punktem 

zajęć dla obu grup było omówienie przez zastępcę dyr. ZMP, Tomasza Potkańskiego 

dalszych zobowiązań związanych z rozliczeniem projektu (procedury aktualizacji kart 

usług, opisy dobrych praktyk i plany doskonalenia usług). Podsumował on krótko wyniki 

monitoringu decyzji administracyjnych i podziękował uczestnikom za wykonanie dużej 

pracy związanych z liczeniem decyzji i poprosił o dalsze współdziałanie w realizacji 

pozostałych 
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Ad. 6. Jednym z podstawowych punktów programu warsztatów było wystąpienie Józefa 

Neterowicza , który przedstawił szeroko zagadnienia dotyczące odpadów i ich 

energetycznego wykorzystania („Energetyczne wykorzystanie odpadów w systemie 

tworzenia bezpieczeństwa energetycznego – lokalnie i w skali kraju.”). To zagadnienie jest 

o tyle istotne, że w Polsce nie są one traktowane tak jak np. w Szwecji jako surowieć 

energetyczny. Na etapie przygotowywania wdrożenia „ustawy odpadowej” forsuje się  

zarzucone w krajach rozwiniętych systemy sortowania  a wykorzystanie jako surowca 

energetycznego dopiero zaczyna się rozwijać w niektórych miastach. Pan Józef 

Neterowicz jest ekspertem ds. ochrony środowiska i energii odnawialnej Związku 

Powiatów Polskich i członkiem  Rady Konsultacyjnej ds. Energii w Sejmie RP. 

Prezentacja nr 6 w załączeniu. 

 

Ad. 8. Koordynatorka GWD z ramienia Związku Miast Polskich - Małgorzata Ornoch-

Tabędzka przypomniała o zadaniach do wykonania, między innymi  konieczności 

wdrożenia procedury aktualizacji kart usług komunalnych. Zilustrowała to dokonując 

przeglądu kart usług komunalnych dostępnych na stronach internetowych miast 

uczestniczących w GWD. Na koniec zobowiązała się, że prześle uczestnikom zarówno 

wzorcowe przykłady istniejących kart usług i procedur ich aktualizacji jak i szablony opisu 

dobrych praktyk i planu doskonalenia usług. 

 

Ad 9. Głównym tematem tego dnia była prezentacja realizacji SEAP-u przez miasto Ełk. 

Przedstawiona przez Pana Krzysztofa Wiśniewskiego realizacja zadań wskazuje na 

możliwość wywiązania się z tych zadań przez miasta, chociaż konieczne jest znaczące 

wsparcie finansowe zewnętrzne. Podobne wnioski płyną z realizacji SEAP-u w Bielsku-

Białej. 

 

Ad. 10 Następnego dnia zajęcia kontynuowano w Centrum Edukacji Ekologicznej. O 

osiągnięciach Centrum i ciekawych projektach edukacyjnych opowiedział na p. Roman 

Paczkowski Dyrektor Centrum, który oprowadził gości po salach pokazując system 

ogrzewania oparty o pompy ciepła i przyległym, pięknie utrzymanych terenach zielonych 

wyposażonych w urządzenia do produkcji alternatywnej energii. W międzyczasie 
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uczestnicy podzieleni na grupy mieli możliwość podziwiania przyrody i krajobrazu miasta 

w czasie rejsu stateczkiem po Jeziorze Ełckim.  

 

Ad 11. Realizacja programu SEAP-u lub projektów analogicznych realizowanych poza 

obowiązkami wynikającymi z „Porozumienia między Burmistrzami” w innych miastach 

została przedstawiona przez uczestników w formie notatek i omówień. 

 

Ad. 12. W ramach podsumowania uzgodniono, że interesujące może być zorganizowanie 

następnych warsztatów w Gdyni razem z grupą transportową a podstawowym tematem 

będzie zagadnienie efektywności transportu miejskiego i publicznego na terenie gmin. 

 

Opracował: 

Zbigniew Michniowski 

Moderator GWD : Efektywność Energetyczna. 

 

  

 

 


