PREZYDENT MIASTA PRUSZKOWA

Zarządzenie nr

_Ł l 2021

Prezydenta Miasta Pruszkowa

zdnia 8

-lutego-2021

w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu
miasta Pruszkowa na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie

powietrza oraz powołania Komisji do ich rozpatrzenia.

Na podstawie art, 30 ust. 1 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca I99O r. o samorządzie gminnym
(t.j.Dz.U. z2020 r. poz. ]13 zpożn. zm.) oraz § 8 załącznika do uchwały nr
XXXIII.3 3 8.202I Rady Miasta Pruszkow a z dnia 28.0I .202I r. w sprawi ę zasad udzielania
dotacji celowej zbudZetu gminy Miasto Pruszków na dofinansowanie kosztów inwestycji
słuzących ochronie powtetrza, zarządzam. co następuje:

§1
Powołuję komisję do rozpatrzenia wniosków o udzielenie dotacji celowej na zadanie słlżące
ochronie powietrza, związane z wymianą kotłów lub palenisk węglowych na źródłaciepła
o wyższej niZ dotychczas sprawności wytwarzania ciepŁa, zwaną dalej ,,Komisją",
w następującym składzie:
1) Przewodniczący Komisji - Beata Czyżewska * Zastępca Prezydenta Miasta
Pruszkowa
2) Zastępca Przewodniczącego Komisji - E|żhieta Jakubczak - Garczyńska - Naczelnik
Wydziału Ochrony Srodowisk a
3) CzLonęk Komisji - Aleksandra Grabowska - Gł. specjalista -WydziŃ Ochrony
środowiska
4) Członek Komisji - Dominika Kozłowska - mł. referent -Wydział Ochrony
srodowiska
5) Członek Komisji -Anna Sibińska - ZastępcaNaczelnika Wydziału Finansów i
Budzetu

§2

Szczegółowy tryb i zasady działanla Komisji określa Regulamin stanowiący załączniknr 1 do
nini ej szego zarządzeni a.

§3
l. Termin przyjmowania wniosków o udzielenie dotacji celowej na zadantę służące
ochronie powietrza związane z wymianą żrodęło1rzęwanla na źrodłaciepła
o wyższej niź dotychczas sprawności wytwarzania ciepła w 2027 roku ustalam od
I0.02.202I r. do 31.03.202I

2.

J.

r.

wniosek należy złożycw kancelarii urzędu Miasta pruszkowa przy

ul. Kraszewskiego 14116 w Pruszkowie za pośrednictwem poczty lub osobiście,w
dni robocze w godzinach pracy urzędu.
Wnioski, które wpłyną po upływie w/w tęrminu zostaną pozostawione bez
r o zp atr zenta ( d e cyduj e data dor czeni a wni o sku).
ę

§4

Ustalam wzór wniosku o udzielenie dotacji celowej na zad.anię służąceochronie powietrza
stanowiący załącznlkrr 2 do niniejszego zarządzenia

§5

Ustalam kartę oceny wniosku stanowiącą załączniknr 3 do niniejszego zarządzenia.

§6

Traci moc zarządzenie Nr 16/2020 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 20 stycznia 2020 r.
w sprawie ogłoszenia terminu naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej zbudżętumiasta
Pruszkowa na zadanię służąceochronie powtetrza, związule z wymlaną kotłów lub palenisk
węglowych na źrodłaciepła o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła oraz
powołania Komisji do ich rozpatrzenia i określenia kryteriów wyboru przedsięwzięć.

§7
Zarządzente podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej lJrzęduMiasta
Pruszkowa.

§8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§9
Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Pruszkowa.

Prezydent

Mi

załaczniknr l

do Zarządzeniu Ń, ĘtZOZl
PrezydentaMiasta Pruszkowa z dnia.$...lutego 2021 r.

REGULAMIN PRACY KOMIS JI
§1.

Regulamin niniejszy ustala tryb pracy Komisji powołanej przezPrezydenta Miasta Pruszkowa w celu
rozpatrzenia wniosków o udzielenie dotacji celowej ta zadanię słuzące ochronie powietrza związane
zwymianąŹródeł ogrzewania naźrodłaciepłao wyższej niż dotychczas sprawności wfwarzania ciepła.

§2.
Dla waznościobrad Komisji i podejmowanych przez nią decyzji wymagane jest quorum stanowiące
ponad połowę całkowitego składu Komisji.
§3.

Przewodniczący zwofuje posiedzenie Komisji i kieruje bezpośrednio jej pracami. W przypadku
nieobecnościPrzewodni cząeego i Zastępcy Przewodnic zącego Komisji zastępuje go osoba przez niego
upoważniona.

1.

2.

J.

4.

§4.
Do obowiązków Komisj i na\eży:
a. rzetelne i obiektywne wykonywanie powierzonych czynności,
b. uczęstniczenie w posiedzeniach Komisji,
c. ocena zgłoszonych wniosków,
d. stworzęnię listy rankingowej pozltl.wnie zaopiniowanych wniosków,
e. odpowiednie zabezpieczenie dokumentacji dotyczącej wykonywanych czlmności.
Komisja dokonuje weryfrkacji i oceny złożonych wniosków pod względem formalnym i pod
względem merytoryczn\Ąn w oparciu o kryteria określonew § B załącznlka uchwĄ nr
XXXIII.338.2021 Rady Miasta Pruszkowa z dnia ż8.0I.ż02lr. w sprawie zasad udzielania
dotacji celowej z bldżętu gminy Miasto Pruszków na dofinansowanie kosztów inwestycji
sfużących ochronie powietrza.
Komisja sporządza wykaz wniosków rekomendowanych do udzielenia dotacji, a takżę wykaz
wniosków, które nie otrzymały rekomendacji do udzielenia dotacji oraz przedstawia
je Prezydentowi Miasta Pruszkowa lub osobie przez niego upoważnionej wraz z protokołem
prac Komisji.
Czynności organizacyjne zwtązane z naborem wniosków, obsfugą administracyjno -biurową
Komisj i, wykonuj e Wy dział O chrony S rodowi ska.

§5.
W posiedzeniach Komisji, na zaproszenie Przęwodniczącego, mogą brać udział z głosem doradczyn
osoby posiadające specjalistyczną wiedzę z danej dziedziny, nie będące członkami Komisji.
§6.
Komisja opiniuje wnioski w terminie do 60 dni od daty zamknięcia naboru wniosków o przyznanie
dotacji.

1.

§7.
Po dokonanilprzezKomisję weryfikacji formalnej imęr,rĄorycznej wniosku o dofinansowanie

2.

i stwierdzeniu konieczności jego uzupełnienia lub złożeniawyjaśnień,wzywa się
wnioskodawcę do jego uzupełnienia llb złożęniawyjaśnień w terminie 14 dni od daty
doręczenia wnioskodawcy wezwania. Jeżeliw wyznaczonym terminie nie usunięto braków we
wniosku lub nie złożotlo wyjaśnień,wniosek pozostaje bez rozpoznania.
O udzieleniu dofinansowania decyduje ocena wniosku zgodnie zlrs7Ąeńami, o których mowa

3.

Dofinansowanie w pierwszej kolejności otrzymĄą zadania, które uzyskają największąLlczbę

w§4ust.2

4.

,

punktów możliwych do uzyskania.
Po wyczerpaniu środków finansowych Prezydent Miasta może podjąó decyzję o umieszczeniu
zadanl,a na liŚcie rezerwowej. Realizacja takiego zadania jest mozliwa w przypadku wystąpienia
wolnych środków finansowych.

załaczniknr

2

do Zarzadzenia Nr ,fr- nOZl
PrezydentaMiasta Pruszkowa z dnia ..8. . ..lut"go 2021 r.

WZORWNIOSEK O I'DZIELENIE DOTACJI CELOWEJ
uchwĄ nr XXXil.338.2021Rady Miasta Pruszkowa z dnia 28.01.2021r. w sprawie
zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Miasto Pruszków na dofinansowanie kosztów

na podstawie

inwestycji służącychochronie powietrza (dalej zwana uchwałą)

Data wpływu:

I

DANE WNIOSKODAV/CY

nazwisko wnioskodawcy l nazwa
Adres zamieszkania i siedzibv
3. Adres korespondencyjny *.......
4. telefon
5. adres e-mail *

1. Imię i
2.

II

LOKALI Z ACJ A Z ADANIA:

Adres wymiany źr ódŁa ogrzewania:
7. Nr ewidencyjny dziŃk| obręb *.......
8. Tytuł prawny do nieruchomości*............
(własność,współwłasność,irrne jakie?)
9. Powierzchnia użytkowa budynku
. Liczba lokali w budynku:.
10.łp budynku: nmieszkalny nmieszkalno-usfugowy lusługowy nhandlowy l handlowo-usługowy
l mięszkalno - handlowy
ó.

Rokbudowybudpku
12. Czy jest zastosowana termomodemizacja budynku?x*
11.

n zastosowana tzolacja ścianzewnę trzny ch
! zastosowana lzolacja stropodachu
l wymieniona stolarka okienna po 20l4r.
n brak termomodernizacji

II SZCZEGOŁOWA CHARAKTERYSTYKA ZADANIA

A.

OBECNY SPOSOB OGRZEWANIA

Żrodło ciepła: n paliwo stałe l olejowe z gazowe n inne
14. Rodzaj paliwa i średnioroczne zużycie paliwa:

B.

n węgiel ........

l

..torr/rok l

16.

Moc kotła .

(m3) J gazziemny
..............ton/rok l inne

drewno............ ton/rok

olej opałowy............. m3/rok n biomasa
15. Rok produkcji kotła *.
........(kW)

B.

SPo SoB OGRZEWANIA BLrD\/I.{KU Po MODERN IZ ACJI
! m.s.c. l elektryczne ! gazowe l olejowe D pompa ciepła l inne
18. charakterystyka planowanego do zainstalowania nowego źrodłaogrzewania:
I7. Żródło ciepła:

(producent, nazw a handlowa, model w g producenta)
Moc nominalna urządzetla,. .................(kW)
20. Cena urządzenia (brutto):
21. Czy istnieje przyłącze gazowę z sieci do budyŃu? l tak l nie
22. Szacowany kosź budowy przyłącza (brutto):
23. Planowany termin realizacji zadania*,.
19.

.m3/rok

....torr/rok

złożenie jest w5zmaganę wraz z niniejszym wnioskiem
(zaznaczyó x jeślidokument załączono)
l kopia aktualnego dokumentu potwierdzającego własnośćbudynku/nieruchomości
l specyfikacja techniczna planowanego do zakupu urządzenla**
l oświadczenie o prowadzonejlbą&ź nie prowadzonej działalności(załącznik nr 1 do uchwĄ)

IV W\aKAZ DOKI^{ENTOW których

n oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis/pomocy de minimis w rolnictwie/pomocy de
minimis w rybołóstwie (załączniknr 2 do uchwĄ o ile dotyczy)
l kopie wszystkich zaświadczęń o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub
rybołówstwie, jakie Wnioskodawca otrzymń w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2
poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenia o wielkościpomocy de minimis oraz pomocy
de minimis w rolnictwie 1ub rybołówstwie, otrzlłnanej w §mr okresie ( o ile dotyczy)
n zgoda współwłaścicieli/użytkowników wieczystych nieruchomości na rea|izację zadania (zńącznik
nr 3 do

l
l

uchwĄ)

oświadczenie właścicielanieruchomości o posiadaniu pieca węglowego (zńącznik nr 4 do uchwĄ)
dokumentacja fotograftcznaprzedstawiająca obecne źrodŁo ogrzewania (zdjęcie obecnego pieca)**

Dodatkowo w przypadku braku przyŁącza gazow ęgo
l kopia umowy kompleksowej na dostarczanie paliwa gazowego do celów ogrzewania* lub
l waruŃi przyłączenia do sięci gazowej*
:

* podanie danych jest

dobrowolne,lecz ułatwi rozpatrzenie wniosku
do rozpatrzenia wniosku

** podanie danych jest dobrowolne,Ieczniezbędne

VII O ŚWIADCZENIE WNIO SKODAWCY
1. Oświadczam, że jestem właścicielem/wspóhvłaścicielemnieruchomości, na Worej zamierzurfL
realizowaó modernizacj ę kotłowni.
2. Oświadczam,iżzostałem poinformowany,że Gmina Miasto Pruszków zastrzega sobie możliwośćnie
uwzględnienia wniosku w momęncie stwierdzeniawyczerpania środków finansowych przeznaczonych
na ten cęl.

nr XXXIII. 338..ż021, Rady Miasta Pruszkow a z dnta
28.0I.żO2I r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z blldżettl gminy Miasto Pruszków na
dofinansowanie kosztów inwestycj i sfuźących ochronię powietrza.
3. Oświadczam, że znana jest mi treśćuchwaĘ

(data i podpis wnioskodawcy)

załaczniknr

3

do ZarządzęniaNr 39.. tZOZ't
PrezydentaMiasta Pruszkowa z dnia,.8... l.rt"go ż02I r.
WZÓR KARTA OCENY WNIOSKU NR ...
udzięlenie dotacji celowej zbudżętu Gminy Miasta Pruszkowa nazadanie sfużące ochronie powietrza

o

ocena formalna
TAK

NIE

Kryteria merytory czne punktowane

TAK

NIE

Kryterium wielkości

Wymiana na: ogrzewanie
elektryczne, przyłączenie do m.s.c.,
pompę ciepła

żpkt

0 pkt

Likwidacja/wymiana pieca na

3

pkt

0 pkt

Kryterium oceny

Zastosowana izolacia

1

pkt

0 pkt

(zastosowana

zewnętr zny ch, iz olacj a
stropodachu, wymieniona stolarka
okienna po 2014 roku.

Kryteria formalne
Wniosęk zawlćra wszystkie wymagane danę Wnioskodawcy.

Wniosek został złożonyw terminię
ogłoszeniu

w

sposób określony w

Wniosek posiada wszystkie wymagane załączntki
Wniosęk podpisany przez wnioskodawcę

efektu ekologicznego

Kryterium cęlowości

paliwo stałe

poprzednich przedsięwzięć
termomodernizacja
budynku)

Razem:

PODPISY CZŁONKOW KOMISJI:
1.

2.

J.
4.
5.

śc:.ain

