Zarządzenie Nr 3/2019
Prezydenta Miasta Pruszkowa
z dnia 8 stycznia 2019 r.
w sprawie ogłoszenia terminu naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu miasta
Pruszkowa na zadanie służące ochronie powietrza, związane z wymianą kotłów lub palenisk
węglowych na źródła ciepła o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła oraz powołania
Komisji do ich rozpatrzenia i określenia kryteriów wyboru przedsięwzięć
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r.
poz. 994) oraz § 9 załącznika do uchwały Nr XXXI.333.2017 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia
27.04.2017 r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu miasta Pruszkowa na
zadanie służące ochronie powietrza, związane z wymianą kotłów lub palenisk węglowych na źródła
ciepła o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017 r. poz.
5601), zarządzam, co następuje:
§1
Termin przyjmowania wniosków o udzielenie dotacji celowej na zadanie służące ochronie powietrza
związane z wymianą kotłów w 2019 roku ustalam od 21.01.2019 r. do 28.02.2019 r.
§2
Powołuję Komisję do rozpatrzenia i rozliczenia wniosków o udzielenie dotacji celowej na
dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła, zwaną dalej
„Komisją”, w następującym składzie:
1)
Przewodniczący Komisji – Beata Czyżewska – Zastępca Prezydenta Miasta Pruszkowa
2)
Zastępca Przewodniczącego Komisji – Elżbieta Jakubczak – Garczyńska – Naczelnik
Wydziału Ochrony Środowiska
3)
Członek Komisji – Aleksandra Grabowska – inspektor – Wydział Ochrony Środowiska
4)
Członek Komisji – Dorota Ziętek – inspektor – Wydział Ochrony Środowiska
5)
Członek Komisji – Helena Braksator - Wydział Finansów i Budżetu
§3
Szczegółowy tryb i zasady działania Komisji określa Regulamin stanowiący załącznik nr 1 do
niniejszego zarządzenia.
§4
Ustalam szczegółowe kryteria oceny wniosku stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia, w
tym kryteria punktowe, służące do weryfikacji zgłaszanych do dofinansowania zadań począwszy od
najbardziej efektywnych do najmniej efektywnych.
§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 3/2019
Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 8 stycznia 2019 r.
REGULAMIN PRACY KOMISJI
§ 1.
Regulamin niniejszy ustala tryb pracy Komisji powołanej przez Prezydenta Miasta Pruszkowa w celu
rozpatrzenia i rozliczenia wniosków o udzielenie dotacji celowej na zadanie służące ochronie
powietrza, polegającej na trwałej zmianie źródeł ogrzewania na przyjazne środowisku.
§ 2.
Pracami Komisji kieruje przewodniczący. W przypadku uzasadnionej nieobecności przewodniczącego
Komisji zastępuje go osoba przez niego upoważniona.
§ 3.
Dla ważności obrad Komisji i podejmowanych przez nią decyzji wymagane jest quorum stanowiące
ponad połowę całkowitej liczby jej członków, w tym przewodniczącego.
§ 4.
Przewodniczący zwołuje posiedzenie Komisji i kieruje bezpośrednio jej pracami.
§ 5.
1. Do obowiązków Komisji należy:
1)
rzetelne i obiektywne wykonywanie powierzonych czynności,
2)
uczestniczenie w posiedzeniach Komisji,
3)
ocena zgłoszonych wniosków,
4)
stworzenie listy rankingowej pozytywnie zaopiniowanych wniosków,
5)
odpowiednie zabezpieczenie dokumentacji dotyczącej wykonywanych czynności.
2.
Komisja dokonuje weryfikacji i oceny złożonych wniosków pod względem
formalnym i pod względem merytorycznym.
3.
Komisja sporządza wykaz wniosków rekomendowanych do udzielenia dotacji, a także
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.
4.
Czynności organizacyjne związane z naborem wniosków, obsługą administracyjno –
biurową Komisji, wykonuje Wydział Ochrony Środowiska.
§ 6.
W posiedzeniach Komisji, na zaproszenie przewodniczącego, mogą brać udział z głosem doradczym
osoby posiadające specjalistyczną wiedzę z danej dziedziny, nie będące członkami Komisji.
§ 7.
Komisja opiniuje wnioski w terminie do 60 dni od daty zamknięcia naboru wniosków o przyznanie
dotacji.
§ 8.
1.
O udzieleniu dofinansowania decyduje ocena wniosku zgodnie z kryteriami, o których
mowa w § 5 ust. 2
2.
Dofinansowanie w pierwszej kolejności otrzymają zadania, które uzyskają największą
liczbę punktów możliwych do uzyskania (zgodnie z kryteriami merytorycznymi punktowanymi).

3.
Po wyczerpaniu środków finansowych Prezydent Miasta może podjąć decyzję
o umieszczeniu zadania na liście rezerwowej. Realizacja takiego zadania jest możliwa w przypadku
wystąpienia wolnych środków finansowych.
4.
Po dokonaniu przez Komisję weryfikacji formalnej i merytorycznej wniosku
o dofinansowanie i stwierdzeniu konieczności jego uzupełnienia lub złożenia wyjaśnień, wzywa się
wnioskodawcę do jego uzupełnienia w terminie 14 dni od daty doręczenia wnioskodawcy wezwania.
Jeżeli w wyznaczonym terminie nie usunięto braków we wniosku, wniosek pozostaje bez rozpoznania.

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 3 /2019
Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 8 stycznia 2019 r.
WZÓR KARTA OCENY WNIOSKU NR ………………………
o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Miasta Pruszkowa na zadanie służące ochronie
powietrza, polegającej na trwałej zmianie źródeł ogrzewania na przyjazne środowisku
Ocena formalna
Kryteria formalne

TAK

Wniosek jest złożony na obowiązującym formularzu
zgodnym ze wzorem załączonym do ogłoszenia
Wypełniono wszystkie wymagane punkty formularza
wniosku
Wniosek został złożony w terminie w sposób określony
w ogłoszeniu
Wniosek posiada wszystkie wymagane załączniki
Wniosek podpisany przez wnioskodawcę
Cel i rodzaj przedsięwzięcia jest zgodny z zadaniem

Kryteria merytoryczne punktowane
Kryterium wielkości
ekologicznego

efektu Łączne ograniczenie emisji dwutlenku 15 pkt
węgla (CO2) i pyłów w wysokości powyżej
25% w skali roku
Łączne ograniczenie emisji dwutlenku 10 pkt
węgla (CO2) i pyłów w wysokości od 15%
do 25% w skali roku
Łączne ograniczenie emisji dwutlenku 5 pkt
węgla (CO2) i pyłów w wysokości od 15%
do 5 % w skali roku
Łączne ograniczenie emisji dwutlenku 0 pkt

NIE

węgla (CO2) i pyłów w wysokości poniżej
5% w skali roku
Kryterium
zastosowanej Wymiana kotła węglowego lub na 15 pkt
technologii (o liczbie punktów ekogroszek - na kocioł gazowy
decyduje zastosowanie bardziej
efektywnego ekologicznie źródła
Wymiana kotła na paliwo stałe: węgiel, 10 pkt
ciepła)
ekogroszek - na biomasę lub olej opałowy
Wymiana kotła olejowego lub opalanego 5 pkt
biomasą - na kocioł olejowy lub opalany
biomasą o wyższej niż dotychczas
sprawności wytwarzania ciepła
Wymiana kotła gazowego - na kocioł 0 pkt
gazowy o wyższej niż dotychczas
sprawności wytwarzania ciepła
Zastosowana termomodernizacja Zastosowana izolacja ścian zewnętrznych, 15 pkt
budynku
izolacja stropodachu, wymieniona stolarka
okienna po 2014 roku.
Wymieniona stolarka okienna po 2014 10 pkt
roku
Zastosowana izolacja ścian zewnętrznych, 5 pkt
izolacja stropodachu,

0 pkt
Brak termomodernizacji

PODPISY CZŁONKÓW KOMISJI:
1. …………………………………………………………..
2. …………………………………………………………...
3. ……………………………………………………………
4. ……………………………………………………………
5. ……………………………………………………………

