W jaki sposób można popisać Deklarację „Dobry Klimat dla Powiatów”
1. Deklaracja „Dobry klimat dla powiatów” (DOKLIP) jest dokumentem dla nas najważniejszym.
Deklaracja wyraża Państwa wolę wspierania działań na rzecz ochrony klimatu i promowania
rozwiązań niskoemisyjnej gospodarki. Wdrożenie Deklaracji Dobry klimat dla powiatów nie
pociąga skutków finansowych, ale nadaje Powiatom szczególna role we wspieraniu
niskoemisyjnej gospodarki w regionie. Uznanie Deklaracji jako dokumentu wymaga Państwa
akceptacji. Dowód Państwa poparcia dla Deklaracji może być skierowany do nas w kilku różnych
formach, np.:
- poprzez złożenie podpisu starosty lub innego członka zarządu powiatu bezpośrednio pod
tekstem deklaracji w dowolnym wolnym miejscu na wydruku tekstu Deklaracji,
- poprzez przysłanie osobnego pisma podpisanego przez starostę lub innego członka zarządu
z informacją, że władze starostwa popierają Deklarację,
- poprzez przysłanie uchwały zarządu powiatu stwierdzającej poparcie dla tekstu deklaracji
„Dobry klimat dla powiatów” lub
- w innej, ekwiwalentnej do powyższych, formie.
2. „Dobrowolna deklaracja dodatkowa władz samorządowych powiatu …” jest dokumentem, który
może, ale nie musi być dołączony do podpisanej Deklaracji głównej (Deklaracji DOKLIP). Aby
właściwie sporządzić deklarację dodatkową należy nagłówek przepisać, a następnie dopisać pod
nagłówkiem deklarowane przez powiat działania na rzecz realizacji Deklaracji DOKLIP. Zapisane
na nadesłanym druku działania maja charakter jedynie przykładowy. Podpisanie i nadesłanie tego
dokumentu jest dla nas jednoznaczne z poparciem także Deklaracji głównej (Deklaracji DOKLIP).
3. „Deklaracja poparcia gmin dla działań powiatu…” jest dokumentem stworzonym w celu
umożliwienia gminom poparcia dla Deklaracji DOKLIP w formie zaoferowania konkretnych
działań na swoim terenie, które będą miały na celu wypełnienie celów zawartych w Deklaracji
głównej. Aby właściwie sporządzić deklarację poparcia gminy należy nagłówek przepisać, a
następnie dopisać pod nagłówkiem deklarowane przez gminę działania na rzecz realizacji
Deklaracji DOKLIP. Zapisane na nadesłanym druku działania maja charakter jedynie przykładowy.
Gminy mogą wypełniać i podpisywać deklarację poparcia także w przypadku gdy starostwo
powiatowe nie podpisało Deklaracji głównej. Mile widziane jest zainteresowanie deklaracją
poparcia gmin ze swojego terytorium.
Podpisanie Deklaracji będzie dodatkowym atutem przy ubieganiu się o środki unijne związane z
ochroną klimatu i środowiska w perspektywie finansowej 2014-2020. Argumenty te wziął także pod
uwagę Zarząd Związku Powiatów Polskich, zalecając powiatom i miastom na prawach powiatu
podpisanie Deklaracji.
Deklaracje należy przesyłać do Pana Tadeusza Narkuna na adres: Związek Powiatów Polskich, 33-300
Nowy Sącz, Skr. pocztowa 119. Będziemy wdzięczni za nadesłanie kopii podpisanej Deklaracji także
do wiadomości Instytutu na rzecz Ekorozwoju, ul. Nabielaka 15 lok. 1, 00-743 Warszawa

