Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA
z dnia 26 lutego 2015 r.
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji
z zakresu ochrony powietrza realizowanych w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji,
przyjętego przez Radę Miejską Cieszyna Uchwałą Nr XLVI/483/14 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia
28 sierpnia 2014 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 400a ust. 1 pkt 21,
art. 403 ust. 2, ust. 4 i ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst
jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XLVI/483/14 Rady Miejskiej
Cieszyna z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu ograniczenia niskiej emisji dla
zadania: "Likwidacja niskiej emisji w Śródmieściu - projekt pilotażowy"
Rada Miejska Cieszyna
uchwala co następuje:
§ 1.
1. Określić zasady udzielania dotacji celowych w roku 2015 z budżetu Gminy Cieszyn na
dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony powietrza objętych Programem ograniczenia
niskiej emisji, przyjętego przez Radę Miejską Cieszyna Uchwałą Nr XLVI/483/14 Rady Miejskiej
Cieszyna z dnia 28 sierpnia 2014 r.
2. Zasady, o których mowa w ust.1, stanowią załącznik do uchwały.
3. Środki finansowe przeznaczone na dotacje, o których mowa w ust. 1, są określone w budżecie
miasta Cieszyna na rok 2015.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Cieszyna.
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§ 3.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni do dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego

Przewodniczący Rady
Miejskiej
mgr
inż. Krzysztof Kasztura
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Załącznik do Uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 26 lutego 2015 r.
Zasady udzielania dotacji celowych w roku 2015 z budżetu Gminy Cieszyn na dofinansowanie
kosztów inwestycji z zakresu ochrony powietrza objętych Programem ograniczenia niskiej emisji,
przyjętego przez Radę Miejską Cieszyna Uchwałą Nr XLVI/483/14 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia
28 sierpnia 2014 r.
§ 1.
1. Celem dotacji jest poprawa jakości powietrza w Cieszynie poprzez ograniczenie emisji
zanieczyszczeń powietrza ze źródeł tzw. niskiej emisji.
2. Dotacje przeznaczone są na pokrycie części kosztów inwestycji wymienionych w Programie
ograniczenia niskiej emisji, przyjętego przez Radę Miejską Cieszyna Uchwałą Nr XLVI/483/14 Rady
Miejskiej Cieszyna z dnia 28 sierpnia 2014 r.
3. Z dotacji mogą korzystać podmioty wymienione w art. 403 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.).
4. Dotacja udzielana zgodnie z niniejszymi zasadami podmiotom prowadzącym działalność
gospodarczą stanowi pomoc publiczną przyznawaną w oparciu o rozporządzenie Komisji (WE) nr
1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis
(Dz. U. UE L Nr 379 z 28 grudnia 2006r.).
5. Kryterium wyboru inwestycji do dofinansowania jest zapewnienie uzyskania efektu ekologicznego
poprzez likwidację wszystkich źródeł ciepła opalanych paliwem stałym w budynku, w którym
realizowana jest inwestycja, przy czym za likwidację źródła ciepła opalanego paliwem stałym uznaje się
jego fizyczną rozbiórkę (demontaż) lub jego trwałe odcięcie od ciągów kominowych.
§ 2.
1. Wysokość dotacji udzielonej wnioskodawcy nie może przekroczyć 40% łącznych kosztów
kwalifikowanych, o których mowa w ust. 2, realizowanej przez niego inwestycji w budynku.
2. Na koszty kwalifikowane inwestycji w budynku składają się wydatki poniesione na:
1)

2)
3)

wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w lokalach i częściach wspólnych przypadających
na te lokale oraz adaptację pomieszczenia przeznaczonego pod lokalizację węzła cieplnego – w części
równej procentowemu udziałowi powierzchni lokali, w których likwidowane są źródła ciepła opalane
paliwem stałym, w stosunku do łącznej powierzchni wszystkich lokali, w których wykonywana jest
instalacja centralnego ogrzewania,
likwidację w lokalach źródeł ciepła opalanych paliwem stałym,
wykonanie izolacji cieplnej budynku – w części równej procentowemu udziałowi powierzchni
lokali, w których likwidowane są źródła ciepła opalane paliwem stałym, w stosunku do łącznej
powierzchni wszystkich lokali.
§ 3.

1. Przyznawanie dotacji odbywa się na podstawie złożonych wniosków zgodnie z warunkami
podanymi w niniejszych zasadach.
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2. Wnioski o udzielenie dotacji można składać w Urzędzie Miejskim w Cieszynie w terminie 15 dni
od dnia wejścia w życie niniejszych zasad, przy czym o dochowaniu terminu decyduje data wpływu
wniosku do Urzędu Miejskiego w Cieszynie.
3. Wniosek o udzielenie dotacji winien zawierać następujące dane o wnioskodawcy i inwestycji:
1)

nazwę i adres wnioskodawcy,

2)

numer telefonu kontaktowego, numer faxu,

3)

NIP i REGON,

4)

numer konta bankowego,

5)

adres budynku, w którym będzie dokonana inwestycja,

6)

opis zakresu realizowanej inwestycji,

7)

opis lokali w budynku oraz sposobu ich ogrzewania, w tym ich powierzchnia użytkowa

8)

harmonogram realizacji inwestycji,

9)

wysokość przewidywanych kosztów kwalifikowanych inwestycji,

10)

wnioskowana kwota dotacji.

4. Do wniosku należy dołączyć następujące załączniki:
1)

dokument potwierdzający upoważnienie osób do reprezentowania wnioskodawcy – jeżeli
wnioskodawcą nie jest osoba fizyczna,

2)

kserokopię pozwolenia na budowę na wykonanie robót budowlanych z klauzulą ostateczności,

3)

w przypadku, gdy wnioskodawcą jest podmiot prowadzący działalność gospodarczą, do wniosku
o udzielenie dotacji winien dołączyć informację o pomocy publicznej otrzymanej przed dniem
złożenia wniosku sporządzoną w zakresie i według zasad określonych w art. 37 ustawy z dnia
30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jedn.:
Dz. U. Nr 59 z 2007 r., poz. 404 z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia
29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się
o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53 z 2010 r., poz. 311 z późn. zm.).

5. Załącznik, który jest kserokopią, należy opatrzyć klauzulą "za zgodność z oryginałem", oznaczyć
datą i podpisem wnioskodawcy.
§ 4.
1. Wnioski są rozpatrywane przez Burmistrza Miasta Cieszyna.
2. Czynności poprzedzające rozpatrzenie wniosku obejmują:
1)

sprawdzenie wniosku pod kątem spełnienia wymogów formalnych określonych w niniejszych
zasadach,

2)

przygotowanie propozycji wysokości dotacji, zgodnie z zapisami ust. 3 oraz § 2, a następnie
przedłożenie jej Burmistrzowi Miasta Cieszyna.

3. Łączna kwota dotacji przyznanych wszystkim wnioskodawcom nie może przekroczyć puli środków
finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie Gminy Cieszyn, które pochodzą z dotacji udzielonej
Gminie Cieszyn w ramach Programu priorytetowego pt. "Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost
efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1) Program
pilotażowy KAWKA" ogłoszonego przez NFOŚiGW.
4. W przypadku wniosku, który nie spełnia wymogów formalnych, wnioskodawca jest wzywany do
poprawienia lub uzupełnienia wniosku w nieprzekraczalnym terminie 7 dni kalendarzowych od dnia
otrzymania wezwania. Wniosek nie poprawiony lub nie uzupełniony w wyznaczonym terminie
pozostawia się bez rozpatrzenia.
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5. Wnioskodawcy ubiegającemu się o dotację, któremu odmówiono jej udzielenia lub udzielono
w niższej wysokości, nie przysługuje z tego tytułu roszczenie.
6. Rozstrzygnięcie Burmistrza Miasta Cieszyna, na podstawie którego wnioskodawcy przyznano
dotację, jest podstawą do zawarcia pomiędzy Gminą Cieszyn, a wnioskodawcą umowy o udzielenie
dotacji.
7. Wnioskodawca jest informowany o przyznaniu dotacji oraz o terminie podpisania umowy pisemnie.
8. Niepodpisanie umowy dotacji w terminie 14 dni od zawiadomienia, z przyczyn leżących po stronie
wnioskodawcy, oznacza jego rezygnację z otrzymania dotacji.
§ 5.
1. Wnioskodawca otrzymujący dotację, zobowiązany jest do złożenia pisemnego sprawozdania
merytorycznego i rozliczenia finansowego dotacji, które przedkłada Burmistrzowi Miasta Cieszyna
w terminie określonym w umowie dotacji.
2. Sprawozdanie merytoryczne i rozliczenie finansowe winno zawierać następujące informacje:
1)

nazwę i adres wnioskodawcy, któremu udzielono dotację,

2)

numer telefonu kontaktowego, numer faxu,

3)

numer umowy dotacji,

4)

adres budynku, w którym dokonano inwestycji,

5)

opis zakresu zrealizowanej inwestycji,

6)

rodzaj posiadanych źródeł ciepła po zrealizowaniu inwestycji,

7)

termin zakończenia inwestycji,

8)

rzeczywista wysokość kosztów kwalifikowanych poniesionych na realizację inwestycji,

9) kwota wykorzystanej dotacji.
3. Do sprawozdania merytorycznego i rozliczenia finansowego dotacji wnioskodawca dołącza
następujące załączniki:
1)

faktury dotyczące robót zrealizowanych w ramach dofinansowanej inwestycji wraz dokumentami
potwierdzającymi dokonanie zapłaty,

2) protokół potwierdzający likwidację wszystkich źródeł ciepła opalanych paliwem stałym w budynku.
4. Załącznik, który jest kserokopią, należy opatrzyć klauzulą "za zgodność z oryginałem", oznaczyć
datą i podpisem wnioskodawcy.
5. Wnioskodawca zobowiązany jest udostępnić, na każde żądanie Burmistrza Miasta, dokumentację
finansową, budowlaną oraz wszelką inną, niezbędną do dokonania sprawdzenia wykorzystania dotacji
zgodnie z warunkami umowy oraz udostępnić budynek celem dokonania oględzin w zakresie dotyczącym
zrealizowanej inwestycji.
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