Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 144/2016
Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej
z dnia 1 czerwca 2016 r.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW DOTYCZĄCYCH UDZIELENIA DOTACJI
CELOWEJ NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU OGRANICZENIA
NISKIEJ EMISJI NA TERENIE MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ
Miasto Skarżysko-Kamienna ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na realizację zadań
inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska związanych z realizacją Programu Ograniczenia
Niskiej Emisji na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej:
1. Podstawa prawna:
• uchwała Nr XXIV/37/2016 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 28 kwietnia
2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na realizację Programu
Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie miasta Skarżysko-Kamienna (Dz. Urz.
Województwa Świętokrzyskiego z dnia 6 maja 2016 r. poz. 1493).
2. Rodzaje zadań, na które może być udzielona dotacja celowa
Dotacja celowa związana z realizacją Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie miasta
Skarżysko-Kamienna (zwana dalej dotacją) jest udzielana na dofinansowanie kosztów trwałej
likwidacji systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym i jego zamianie na:
a) podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej,
b) ogrzewanie gazowe,
c) ogrzewanie elektryczne,
d) ogrzewanie olejowe.
Zasady udzielenia dotacji określone są w §3 uchwały Nr XXIV/37/2016
Skarżyska-Kamiennej z dnia 28 kwietnia 2016 r.

Rady Miasta

3. Podmioty uprawnione do ubiegania się o przyznanie dotacji
Dotacja może być udzielona osobom fizycznym posiadającym tytuł prawny do nieruchomości,
wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego
lub stosunku zobowiązaniowego (najmu/dzierżawy).
Wnioskodawcy będą mogli starać się o uzyskanie dotacji do planowanych do wykonania
zadań dotyczących nieruchomości zlokalizowanych w granicach administracyjnych miasta
Skarżysko-Kamienna.
4. Wysokość dotacji
Dotację przyznaje się do 50% kosztów poniesionych przez Wnioskodawcę na realizację
zadania, ale nie więcej niż 3 000 zł brutto.
5. Wzór wniosku o udzielenie dotacji
Wzór wniosku wraz z wykazem wymaganych załączników są dostępne na stronie internetowej
um.skarzysko.pl a także w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Skarżysko-Kamienna
(pok. nr 11).
Wzór wniosku (link)
6. Termin, miejsce i sposób składania wniosków o udzielenie dotacji
1) Wnioski o udzielenie dotacji w 2016 roku należy składać od dnia 8 czerwca 2016 roku
do dnia 8 lipca 2016 roku.

W kolejnych latach wnioski o udzielenie dotacji należy składać od dnia 1 stycznia do
dnia 30 czerwca danego roku.
2) Wnioski o udzielenie dotacji rozpatrywane będą według kolejności wpływu do Urzędu
Miasta Skarżysku-Kamienna.
3) Datą złożenia wniosku o udzielenie dotacji jest data jego wpływu do Urzędu Miasta
Skarżysko-Kamienna.
4) Wnioski o udzielenie dotacji można składać osobiście w Biurze Obsługi Interesanta
(pok. nr 11) Urzędu Miasta Skarżysko-Kamienna, ul. Sikorskiego 18,
26-110 Skarżysko-Kamienna, lub przesłać na wskazany powyżej adres.

