Pytania

Zgłaszający

odpowiedzi

1. kol.4 - na wydruku nie widać pełnego opisu (nie ma możliwości
rozszerzenia wiersza), czy jest narzucone ograniczenie ilości znaków?

Urząd Miasta Racibórz

Ograniczenie na ilość znaków w Excelu nie ma
założonego. Mogło natomiast nie zadziałać ew.
ustawienie autowysokości wiersza, przy wklejeniu do
niego komórki z jakimś innym formatowaniem.

2. kol.5 - podajemy ilość za rok sprawozdawczy czy narastająco za
wcześniejsze lata?

Urząd Miasta Racibórz

należy podać ilość za dany rok sprawozdawczy

3.kol.7 - podajemy procentowe wykonanie w danym roku czy narastająco i dla
całego zadania?
Urząd Miasta Racibórz
4.kol.8 - podajemy za dany rok czy narastająco?
Urząd Miasta Racibórz
Proszę o wyjaśnienie zapisów w instrukcji dotyczacej sprawozdania z
Programu Ochrony Powietrza w zakresie wypełnienia tabeli 2. Sprawozdanie z
zakresu działań związanych z redukcją emisji powierzchniowej.
Według instrukcji dla każdego działania należy wyliczyć osobno uzyskany
efekt ekologiczny dla każdej substancji: pyłu zawieszonego i benzo(a)pirenu.
Jednak nie wskazano w jaki sposób technicznie należy te dane zamieścić w
tabeli w rozbiciu na dwie substancje.
Urząd Gminy Godów

1. W tabelach należy posługiwać się kodem statystycznym gminy. Gmina
Czerwionka-Leszczyny ma trzy różne kody (gmina, miasto i obszar wiejski).
Którego kodu należy używać? Tabela 9 dla każdego kodu podaje inny
wskaźnik efektu ekologicznego. Czy zatem, w zależności od miejsca realizacji
zadania (wieś lub miasto) należy posługiwać się w tabelach innym kodem i
innym wskaźnikiem efektu ekologicznego, czy przyjąć kod i wskaźnik efektu
ekologicznego dla całej gminy?
Urząd Gminy Czerwionka Leszczyny

należy podać procent wykonania zadania
należy podać koszty za dany rok sprawozdawczy

Powinny być wpisane działania dla każdej substancji,
jednakże w celu uniknięcia podwójnego sumowania
będzie wprowadzona zmiana, aby nie powodować
błędów w sumowaniu danych w tabelach.

Wskaźniki efektu eklologicznego uzależnione są
od ilości mieszkańców w gminie. Jeśli zadanie
dotyczy całej gminy wówczas proszę posługiwać
się głównie kodem gminy bez podziału na obszar
miejski i obszar wiejski. Proszę wypełniać dla kodu
całej gminy.

2. W 2011 r. zrealizowane zostały prace termomodernizacyjne w dwóch
budynkach szkolnych ( docieplenie ścian, docieplenie stropodachu, wymiana
stolarki, wymiana kotła gazowego dla c.w.u., modernizacja zaworów instalacji
c.o., montaż instalacji solarnej itp.). Jakie kody zadań z POP należy
przyporządkować tym zadaniom ? Zadania wpisano do tabeli 2 - działania
zwiazane z redukcją emisji powierzchniowej. Gmina Czerwionka-Leszczyny
leży w strefie raciborsko-wodzisławskiej. W harmonogramie rzeczowofinansowych POP zadania dot. emisji powierzchniowej to RWO12 - RWO24,
w tym tylko RWO12 (likwidacja ogrzewania węglowego w budynkach
użyteczności publicznej) i RWO21 realizacja PONE na terenie gminy i miasta
Czerwionka-Leszczyny poprzez stworzenie systemu zachęt do wymiany
systemów grzewczych do uzyskania wymaganego efektu ekologicznego)
dotyczą gminy, lecz nie odpowiadają zakresowi zrealizwanych zadań.
Dziękuję za pomoc i oczekuję opdowiedzi.
Urząd Gminy Czerwionka Leszczyny
1. kol.4 - na wydruku nie widać pełnego opisu (nie ma możliwości
rozszerzenia wiersza), czy jest narzucone ograniczenie ilości znaków?
Urząd Miasta Racibórz
2. kol.5 - podajemy ilość za rok sprawozdawczy czy narastająco za
wcześniejsze lata?
Urząd Miasta Racibórz
3.kol.7 - podajemy procentowe wykonanie w danym roku czy narastająco i dla
całego zadania?
Urząd Miasta Racibórz
4.kol.8 - podajemy za dany rok czy narastająco?
Urząd Miasta Racibórz
Proszę o wyjaśnienie zapisów w instrukcji dotyczacej sprawozdania z
Programu Ochrony Powietrza w zakresie wypełnienia tabeli 2. Sprawozdanie z
zakresu działań związanych z redukcją emisji powierzchniowej.
Według instrukcji dla każdego działania należy wyliczyć osobno uzyskany
efekt ekologiczny dla każdej substancji: pyłu zawieszonego i benzo(a)pirenu.
Jednak nie wskazano w jaki sposób technicznie należy te dane zamieścić w
tabeli w rozbiciu na dwie substancje.
Urząd Gminy Godów

Proszę o wyjaśnienie do jakiego kodu można przypisać zadanie realizowane
w ramach PONE jeśli w tabeli nr 7 nie znajdujemy swojej gminy

Urząd Gminy Gorzyce

Proponujemy wpisanie tego działania w zakres
działania RWO12, ze względu na obiekty
użyteczności publicznej. Choć nie było likwidacji
ogrzewania węglowego, to jednak przeprowadzone
działania wpisują się w zakres działań
poprawiających efektywność spalania paliw i
oszczędność energii cieplnej.

Ograniczenie na ilość znaków w Excelu nie ma
założonego. Mogło natomiast nie zadziałać ew.
ustawienie autowysokości wiersza, przy wklejeniu do
niego komórki z jakimś innym formatowaniem.
należy podać ilość za dany rok sprawozdawczy
należy podać procent wykonania zadania
należy podać koszty za dany rok sprawozdawczy

Powinny być wpisane działania dla każdej substancji,
jednakże w celu uniknięcia podwójnego sumowania
będzie wprowadzona zmiana, aby nie powodować
błędów w sumowaniu danych w tabelach.
W przypadku jeśli gmina realizowała zadania PONE a
nie została wyszczególniona w tabeli 7, zadanie to
można przypisać do "likwidacja ogrzewania węglowego
w budynkach użyteczności publicznej" prawdopodobnie
nazwa tego zadania zostanie skorygowana na
"likwidacja ogrzewania węglowego w budynkach"

