KARTA USŁUGI
w sprawie: dotacji celowej na modernizację (wymianę) ogrzewania
na ogrzewanie proekologiczne
OŚ.0143.11.2021.AW
Urząd Miejski w Kluczborku
Opracował/a:
ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork Agnieszka Wierzbicka
19.02.2021r.

tel. 77 418 14 81 do - 85 (centrala)
fax. 77 418 22 30

data

podpis

Zatwierdził/a:
Bożena Stempel
19.02.2021r.

www.kluczbork.eu

data

podpis

WYDZIAŁ ODPOWIEDZIALNY :
Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa
Pokój 125 (I piętro)
tel.: 77 418 14 81 wewn.: 228
INFORMACJE:
Burmistrz Miasta Kluczborka, poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej
Miasta Kluczborka, ogłasza nabór wniosków od beneficjentów zainteresowanych
uzyskaniem dotacji.
1. Wniosek o udzielenie dotacji musi zostać złożony przed rozpoczęciem realizacji
zadania i na właściwym formularzu.
2. Wniosek należy złożyć w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze.
3. Posiadać dołączone wszystkie wymagane załączniki.
4. Złożone wnioski będą rozpatrywane przez zespół kwalifikacyjny według
kolejności wpływu.
5. Za kompletność wniosku odpowiada beneficjent.
Tryb postępowania w sprawie udzielenia oraz rozliczenia i wypłaty dotacji:
1. Złożenie kompletnego wniosku o udzielenie dotacji wraz z załącznikami
wskazanymi we wzorze wniosku.
2. Przeprowadzenie oceny formalnej i merytorycznej wniosku o udzielenie dotacji;
3. Wstępna ocena Zespołu o udzieleniu lub odmowie udzielenia dotacji.
4. Decyzja o udzieleniu lub odmowie udzielenia dotacji,
5. Zawiadomienie Beneficjenta o udzieleniu dotacji oraz o terminie i miejscu
zawarcia umowy o udzielenie dotacji.
6. Podpisanie

umowy

o

udzielenie

dotacji

pomiędzy

Gminą

Kluczbork

a Beneficjentem, która będzie zawierać szczegółowe warunki i dodatkowe
zobowiązania.

7. Złożenie kompletnego wniosku o rozliczenie i wypłatę dotacji wraz z załącznikami
wskazanymi we wzorze wniosku.
8. Przeprowadzenie oceny formalnej i merytorycznej wniosku o rozliczenie i wypłatę
dotacji.
9. Wstępna ocena Zespołu o przyjęciu rozliczenia i wypłacie dotacji lub odrzuceniu
wniosku o przyjęciu rozliczenia i wypłacie dotacji.
10. Decyzja o przyjęciu rozliczenia i wypłacie dotacji lub odrzuceniu wniosku
o przyjęciu rozliczenia i wypłacie dotacji.
11. Wypłata dotacji.
Miejsce złożenia wniosku – w Punkcie kancelaryjnym – pokój 133
OPŁATY:
Brak
TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
1. Dotacja przysługuje tylko raz dla danego lokalu lub budynku mieszkalnego bez
względu na ilość dokonanych zmian sposobu ogrzewania lub zmian właściciela.
2. Termin składania wniosków określony zostanie każdorazowo w ogłoszeniu
Burmistrza Miasta Kluczborka o naborze wniosków od beneficjentów
zainteresowanych uzyskaniem dotacji.
3. Termin realizacji i rozliczenia zadania określony zostanie w umowie o udzielenie
dotacji zawartej pomiędzy Gminą Kluczbork a beneficjentem.
4. Przyznawanie dotacji odbywa się do wysokości środków finansowych
zarezerwowanych na ten cel w budżecie Gminy Kluczbork w danym roku
budżetowym.
5. W przypadku nadwyżki lub zwiększenia środków finansowych, o których mowa
w ust. 3, Burmistrz Miasta Kluczborka może ogłosić dodatkowy nabór wniosków.
6. Wnioski, które w danym roku budżetowym nie zakwalifikowały się do dotacji,
w związku z wyczerpaniem środków finansowych, będą zwracane wnioskodawcy.
7. Wnioskodawcy, którzy nie zakwalifikowali się do dotacji, w związku
z wyczerpaniem środków finansowych, mogą wystąpić o udzielenie dotacji
w kolejnych naborach wniosków, na zasadach określonych w uchwale
Nr XV/256/19 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 20 grudnia 2019r.
8. Beneficjent

jest

zobowiązany do

eksploatacji proekologicznego sytemu

ogrzewania w okresie co najmniej 5 lat od dnia zrealizowania zadania.
TRYB ODWOŁAWCZY:
Brak

PODSTAWA PRAWNA:
1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska.
2. Uchwała Nr XV/256/19 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 20 grudnia 2019r.
w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych z budżetu
Gminy Kluczbork na modernizację ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne.
WZÓR WNIOSKU WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI:
1. Wniosek o udzielenie dotacji.
2. Wniosek o rozliczenie i wypłatę dotacji.
3. Oświadczenie - zgoda współwłaściciela na modernizację (wymianę) ogrzewania na
ogrzewanie proekologiczne.
4. Uchwała Nr XV/256/19 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 20 grudnia 2019r.
w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych z budżetu
Gminy Kluczbork na modernizację ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne.
UWAGI DODATKOWE:
1. Dotacja przyznawana będzie w kwocie wynoszącej 40% ceny brutto zakupu
urządzenia grzewczego, jednak nie więcej niż 3.000,00 zł.
2. W przypadku wniosków zbiorczych składanych przez właścicieli (osób
posiadających inny tytuł prawny) do lokali mieszkalnych w budynkach
wielorodzinnych (np. wspólnoty mieszkaniowe) na przyłączenie do sieci
ciepłowniczej dostarczającej energię cieplną z centralnej kotłowni na terenie
Miasta

Kluczborka

-

40%

wartości

zabudowy

węzła

cieplnego

niskoparametrowej instalacji odbiorczej, jednak nie więcej niż 6.000,00 zł.
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