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OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY STRZELECZKI 

o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Strzeleczki  

na realizację inwestycji na rzecz poprawy jakości powietrza 

 

Uwzględniając przyjętą Uchwałę Nr XXXVIII/248/21 Rady Gminy Strzeleczki z dnia  

25 listopada 2021 roku w sprawie zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu 

Gminy Strzeleczki na realizacje inwestycji na rzecz poprawy jakości powietrza, Wójt Gminy 

Strzeleczki ogłasza, że z dniem 4 stycznia 2022 roku rusza nabór wniosków o udzielenie 

dotacji.  

Zgodnie z przyjętą w/w uchwałą oraz „Regulaminem udzielania dotacji celowych 

ze środków budżetu Gminy Strzeleczki na realizację inwestycji na rzecz poprawy jakości 

powietrza”, wnioski przyjmowane będą w sposób ciągły, do czasu wyczerpania środków 

finansowych przeznaczonych na powyższy cel w danym roku kalendarzowym.  

W roku 2022 w budżecie Gminy Strzeleczki zabezpieczono kwotę 75 000 zł na 

realizację przedmiotowego zadania.  

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o przyznanie dotacji celowej są osoby 

fizyczne oraz wspólnoty mieszkaniowe, będące właścicielami lub współwłaścicielami domów 

jednorodzinnych oraz lokali mieszkalnych położonych na terenie Gminy Strzeleczki.  

Dotację celową przyznaje się w kwocie 3 000 zł. 

Warunkiem przyznania dotacji jest zawarcie umowy z Gminą Strzeleczki na 

dofinansowanie wymiany źródła ogrzewania przed rozpoczęciem realizacji inwestycji. 

Dotacji nie podlegają koszty inwestycji polegającej na wymianie źródeł ogrzewania 

poniesione przed dniem podpisania umowy z Gminą Strzeleczki.  Przyznanie 

dofinansowania zobowiązuje dotowanego do trwałej likwidacji wszystkich kotłów 

i pieców węglowych znajdujących się w budynku mieszkalnym lub lokalu mieszkaniowym  

w budynku wielorodzinnym, w którym realizowane jest zadanie. Wyjątek stanowią piece 

kaflowe objęte ochroną konserwatorską, po odłączeniu od przewodów kominowych oraz 

kominki opalane drewnem o wilgotności w stanie roboczym nie większej niż 20%. 

Rozliczenie przyznanej dotacji i wypłata środków, o których będzie mowa w zawartej 

umowie nastąpi po realizacji przedsięwzięcia i przedłożeniu kompletu dokumentów 

potwierdzających wykonanie zadania oraz po oględzinach sprawdzających wykonanie  

i funkcjonowanie przedmiotu dotacji.  

Szczegółowe zasady przyznawania i rozliczenia dofinansowania oraz termin 

zrealizowania wymiany określa umowa zawarta pomiędzy Beneficjentem środków a Gminą 

Strzeleczki. Na stronie internetowej Gminy Strzeleczki oraz w siedzibie Urzędu Gminy 

udostępnione zostają wzory wniosków, umowy oraz regulamin udzielania dotacji.  

Dodatkowe informacje udzielane są w Referacie Ochrony Środowiska  

i Nieruchomości Urzędu Gminy Strzeleczki (budynek B, I piętro, pokój 111) oraz pod 

numerem telefonu 77 407 66 68. Wypełnione wnioski, po rozpoczęciu naboru, należy 

składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Strzeleczkach (budynek A, I piętro).  

Kolejność przyznawania dotacji uzależniona jest od daty wpływu wniosku. Złożenie wniosku 

nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. 
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