ZARZĄDZENIE NR 52/2019
PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ
z dnia 14 stycznia 2019 r.
w sprawie ogłoszenia naboru konkursowego
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.
Dz. U. 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz § 36 Uchwały nr II/16/2018 Rady Miasta Racibórz z dnia
19 grudnia 2018 r. w sprawie Regulaminu udzielania dotacji na zadania ujęte w Programie
ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Racibórz na lata 2018-2028 realizowane w budynkach
mieszkalnych (Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 7 stycznia 2019 r., poz. 120)
zarządzam, co następuje:
§ 1. Ogłaszam nabór konkursowy wniosków o dotację na następujące rodzaje zadań:
1) wymiana starych źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych;
2) wymiana starych źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych w budynku wielorodzinnym;
3) termomodernizacja budynków mieszkalnych jednorodzinnych;
4) zastosowanie technologii
mieszkalnych.

wykorzystujących

odnawialne

źródła

energii

w budynkach

§ 2. Nabór konkursowy, o którym mowa w §1, rozpocznie się dnia 4 lutego 2019 r. i zakończy
dnia 5 marca 2019 r.
§ 3. 1. Dofinansowanie obejmie zadania realizowane w 2019 r.
2. Ostateczny termin zakończenia zadań to 30 listopada 2019 r.
3. Rozpoczęcie realizacji zadania może nastąpić po dacie
zakwalifikowanych do dofinansowania, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5.
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4. Umieszczenie na liście zadań zakwalifikowanych do dofinansowania nie stanowi gwarancji
uzyskania dotacji. Gwarancją przyznania dotacji jest podpisanie umowy, o której mowa w §
46 Uchwały nr II/16/2018 Rady Miasta Racibórz z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie Regulaminu
udzielania dotacji na zadania ujęte w Programie ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta
Racibórz na lata 2018-2028 realizowane w budynkach mieszkalnych (Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia
7 stycznia 2019 r. poz. 120).
5. Za koszty kwalifikowane zadania uznane zostaną wyłącznie wydatki udokumentowane
fakturami, poniesione po dacie podpisania umowy, o której mowa w ust. 4.
§ 4. Kwoty przeznaczone na dofinansowanie poszczególnych rodzajów zadań wynoszą:
1) na wymianę starych źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych - 1 753 000 zł;
2) na wymianę starych źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych 320 000 złotych;
3) na termomodernizację budynków mieszkalnych jednorodzinnych - 1 450 000 złotych;
4) na zastosowanie technologii wykorzystującej odnawialne źródła energii - 100 000 złotych;
§ 5. Powołuję komisję konkursową w składzie:

1) Katarzyna Polak - Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa – Przewodniczący
Komisji Konkursowej,
2) Jolanta Bujalska – Inspektor w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa – Członek Komisji
Konkursowej,
3) Małgorzata Krawiec - Inspektor w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa –
Komisji Konkursowej,
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4) Marzena Kubielas – Podinspektor w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa – Członek
Komisji Konkursowej,
5) Izabela Stroka - Podinspektor w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa – Członek Komisji
Konkursowej.
§ 6. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Ochrony Środowiska
i Rolnictwa, a nadzór nad wykonaniem będę sprawował osobiście.
§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta
Dariusz Polowy

Uzasadnienie
Uchwałą nr XLIV/669/2018 z 26 września 2018 r. Rada Miasta Racibórz przyjęła Program
ograniczenia niskiej emisji w Mieście Racibórz na lata 2018–2028. Program określa m.in.
zasady i kryteria udzielania dotacji z uwzględnieniem efektu ekologicznego jaki przyniosą
poszczególne zadania.
Na podstawie założeń przyjętych w Programie i określonych tam zasad opracowano
Regulamin udzielania dotacji na zadania ujęte w Programie ograniczenia niskiej emisji na terenie
miasta Racibórz na lata 2018-2018 realizowane w budynkach mieszkalnych, który został
przyjęty przez Radę Miasta Racibórz Uchwałą nr II/16/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r. (Dz. Urz.
Woj. Śl. z dnia 7 stycznia 2019 r., poz. 120). Podstawowym trybem naboru wniosków,
przewidzianym w ww. uchwale jest nabór konkursowy, ogłaszany przez Prezydenta Miasta
Racibórz. Zgodnie z zapisami tej uchwały ogłoszenie o naborze konkursowym zawiera
informację o kwocie środków przeznaczonych na dofinansowanie poszczególnych rodzajów
zadań oraz wymaganych terminach ich realizacji. Ogłoszenie powinno nastąpić nie później niż
21 dni przed rozpoczęciem naboru.

