UCHWAŁA NR XXII/182/2017
RADY GMINY W KONARZYNACH
z dnia 19 września 2017 r.
w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie prac związanych z modernizacją
źródeł energii cieplnej na terenie Gminy Konarzyny w ramach projektu „Czyste powietrze Pomorza eKonarzyny” przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Gdańsku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r.
poz. 446 z późn. zm.1)) oraz art. 400a ust. 1 pkt. 21 i art. 403 ust. 2, 4, 5 i 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.2)) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Ustala się zasady udzielania dotacji na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz tryb
postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania w związku z podejmowaniem działań
mających na celu redukcję substancji szkodliwych do atmosfery w ramach projektu „Czyste powietrze Pomorza eKonarzyny” przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Gdańsku w ramach konkursu „Czyste powietrze Pomorza” (edycja 2017).
2. Zasady przeprowadzenia konkursu, kryteria wyboru inwestycji do dofinansowania, zasady udzielania
i rozliczania dotacji celowej, o której mowa w ust. 1 określa załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Łączną kwotę dotacji z budżetu gminy w roku budżetowym określi uchwała budżetowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Ryszard Ejsmont

1) Zmiany
2) Zmiany

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. 1579, 1948, z 2017 r. poz. 730, 935.
tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 785, 898, 1089, 1529, 1566.
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Załącznik do Uchwały Nr XXII/182/2017
Rady Gminy w Konarzynach
z dnia 19 września 2017 r.
Zasady udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie prac związanych z modernizacją źródeł
energii cieplnej na terenie Gminy Konarzyny w ramach projektu „Czyste powietrze Pomorza - eKonarzyny”
przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Gdańsku
§ 1. Przedmiot i cel programu
1. Gmina Konarzyny, zwana dalej Gminą, działając na podstawie konkursu ogłoszonego przez Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku pn. „Czyste powietrze Pomorza” (edycja 2017)
ogłasza konkurs pod nazwą „Czyste powietrze Pomorza – eKonarzyny”.
2. Celem konkursu jest wyłonienie spośród zgłoszonych zadań tych, których realizacja spowoduje redukcję
substancji szkodliwych do atmosfery, a następnie dofinansowanie ich realizacji w formie dotacji z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, zwanego dalej Funduszem i ze środków budżetu
Gminy Konarzyny.
§ 2. Uczestnicy konkursu
1. Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne oraz wspólnoty mieszkaniowe.
2. Wymagane jest, aby aplikujące osoby fizyczne były właścicielami/współwłaścicielami budynku/lokalu
mieszkalnego zgłoszonego do udziału w konkursie położonego na terenie Gminy Konarzyny.
§ 3. Zadania konkursowe
1. Do konkursu mogą zostać zgłoszone zadania polegające na modernizacji źródeł ciepła, poprzez likwidację
kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich jednym z poniższych rozwiązań:
1) kotłami opalanymi gazem lub olejem opałowym,
2) źródłami ciepła wykorzystującymi odnawialne źródła energii (pompy ciepła, kotły opalane biomasą).
2. Zadania mogą dotyczyć źródeł ciepła zasilających znajdujące się na terenie Gminy Konarzyny budynki:
1) jednorodzinne, stanowiące własność osób fizycznych,
2) wielorodzinne, w których funkcjonują wspólnoty mieszkaniowe.
3. Do konkursu mogą być zgłaszane tylko zadania nierozpoczęte, dla których została wykonana dokumentacja
fotograficzna stanu istniejącego, przedstawiająca źródło ciepła przed modernizacją.
4. Dotacją nie może być objęta nieruchomość lub jej część wykorzystywana do prowadzenia działalności
gospodarczej.
§ 4. Ogłoszenie konkursu, terminy
1. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konkursu umieszcza się na stronie internetowej Gminy pod adresem:
http://konarzyny.pl oraz http://www.bip.konarzyny.pl.
2. Ogłoszenie zawiera: obowiązujący termin składania wniosków, wzór wniosku wraz z wymaganymi
załącznikami i regulamin konkursu.
3. Gmina zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu z przyczyn od niej niezależnych, poprzez
ogłoszenie na stronach http://konarzyny.pl oraz http://www.bip.konarzyny.pl komunikatu o unieważnieniu.
4. Konkurs zostaje unieważniony w przypadku nieuzyskania przez Gminę dofinansowania w ramach konkursu
ogłoszonego przez Fundusz pn. „Czyste powietrze Pomorza” (edycja 2017).
§ 5. Forma zgłoszenia
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1. Osoby ubiegające się o dofinansowanie zadań, o których mowa w § 3 winny złożyć wniosek w Urzędzie
Gminy Konarzyny, w terminie określonym w ogłoszeniu o przeprowadzeniu konkursu. Za termin złożenia wniosku
uznaje się datę wpływu do Urzędu.
2. Wniosek należy złożyć w formie pisemnej wraz z wymaganymi załącznikami.
3. Do wniosku muszą być dołączone następujące dokumenty:
1) kopia aktualnego dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do budynku lub lokalu mieszkalnego, w którym
usytuowane jest obecne źródło ciepła,
2) dokumentacja fotograficzna obiektu, obrazująca jego stan przed rozpoczęciem prac, umożliwiająca porównanie
z dokumentacją powykonawczą (wersja papierowa).
4. Wnioski złożone po obowiązującym terminie składania, nie będą rozpatrzone.
5. Istnieje możliwość uzupełnienia złożonego wniosku w określonym terminie na wezwanie osoby
weryfikującej, która stwierdzi braki.
6. Wnioski niekompletne oraz te dotyczące zadań zrealizowanych przed terminem ogłoszenia konkursu, będą
pozostawione bez rozpatrzenia.
7. Kompletne wnioski, właściwie wypełnione i zawierające niezbędne załączniki będą rozpatrywane według
kolejności określonej w § 6.
§ 6. Kryteria wyboru zadań
1. Wnioski oceniane są przez komisję oceniającą, z uwzględnieniem wymogów niniejszego regulaminu,
stosując zasady określone przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, dla
konkursu „Czyste powietrze Pomorza”(edycja 2017).
2. Gmina zastrzega sobie prawo do określenia górnej granicy dofinansowania, w zależności od ilości złożonych
wniosków, z zastrzeżeniem, że w pierwszej kolejności preferowane będą wnioski z najwyższym planowanym
efektem ekologicznym wyrażonym w redukcji emisji zanieczyszczeń (Mg/rok), a następnie daty wpływu
kompletnego wniosku do Urzędu Gminy Konarzyny.
3. W przypadku rezygnacji wnioskodawcy zadania zakwalifikowanego do udzielenia dofinansowania, dotacja
może zostać przyznana kolejnej osobie spełniającej warunki jej udzielenia.
§ 7. Zasady dofinansowania zadań
1. Koszty kwalifikowane zadania stanowią wydatki poniesione na:
1) zakup (łącznie z technicznym doborem urządzeń i oprzyrządowaniem) oraz montaż:
a) kotłów opalanych gazem, olejem opałowym lub biomasą,
b) pomp ciepła,
2) wykonanie instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.
2. Kwota dotacji ze środków Funduszu dla danego źródła ciepła, może wynieść maksymalnie 35 % kosztów
kwalifikowanych jego modernizacji (co jest zależne od wysokości kwoty przyznanej ze środków Funduszu)
z zastrzeżeniem, że w zależności od przyjętego rozwiązania dotacja ta nie może przekroczyć w przypadku:
1) kotłów opalanych gazem, olejem opałowym lub biomasą:
a) 5 000 zł na jedno źródło ciepła zasilające pojedynczego odbiorcę,
b) 12 500 zł w przypadku kotłowni zasilającej budynek wielorodzinny,
2) pomp ciepła – 10 000 zł na jedno źródło ciepła.
3. Łączna kwota dofinansowania, o jaką może wnioskować Gmina ze środków Funduszu na realizację zadań
zgłoszonych w ramach niniejszego konkursu, nie może przekroczyć kwoty 300 000 zł.
4. Kwota dotacji ze środków budżetu Gminy wynosić będzie 5 % kosztów kwalifikowanych jego modernizacji
wynikających z przedstawionych rachunków i faktur dokumentujących wysokość kosztów kwalifikowanych,
jednak nie więcej niż:
1) w przypadku kotłów opalanych gazem, olejem opałowym lub biomasą:
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a) 714,29 zł na jedno źródło ciepła zasilające pojedynczego odbiorcę,
b) 1 785,71 zł w przypadku kotłowni zasilającej budynek wielorodzinny,
2) w przypadku pomp ciepła – 1 428,57 zł na jedno źródło ciepła.
5. Ostateczna kwota dofinansowania jest zależna od poziomu dofinansowania uzyskanego przez Gminę
w ramach konkursu ogłoszonego przez Fundusz.
§ 8. Rozstrzygnięcie konkursu
1. Wnioski oceniane są przez Komisję powołaną przez Wójta Gminy Konarzyny (w skład komisji wchodzą
pracownicy Urzędu Gminy Konarzyny).
2. Wójt Gminy Konarzyny kierując się opinią Komisji, po zakończonej ocenie Funduszu, rozstrzyga konkurs
i zatwierdza listę zadań zakwalifikowanych do dofinansowania.
3. Zakwalifikowani
dofinansowaniu.

Wnioskodawcy

otrzymują

pisemne

potwierdzenie

informujące

o przyznanym

§ 9. Warunki rozliczania dofinansowania
1. Dofinansowanie udzielane jest na podstawie umowy cywilno - prawnej zawartej pomiędzy Gminą
a Wnioskodawcą.
2. Po zakończeniu inwestycji, wnioskodawca rozlicza się z wykonania zadania na zasadach określonych
w zawartej umowie.
3. Dofinansowaniem objęte zostaną udokumentowane wydatki kwalifikowane,
Wnioskodawcę po ogłoszeniu wyników konkursu ogłoszonego przez Fundusz.

poniesione

przez

4. Warunkiem udzielenia dotacji jest realizacja zadania w terminie do 30.06.2018 r.
5. Wypłata kwoty dofinansowania dokonana będzie na wskazany rachunek bankowy Wnioskodawcy po
realizacji inwestycji.
6. W przypadku, gdy dotacja stanowi pomoc publiczną lub pomoc de minimis, o której mowa w ustawie z 30
kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1808 z późn.
zm.), udzielenie dotacji następuje z uwzględnieniem warunków dopuszczalności tej pomocy określonych
w przepisach prawa UE.
§ 10. Postanowienia końcowe
1. Szczegółowe warunki przyznania dotacji określać będzie umowa zawarta z otrzymującym dotację.
2. Tryb odwoławczy od decyzji Wójta nie przysługuje.

Przewodniczący Rady Gminy
Ryszard Ejsmont
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