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kotłów w celu ograniczenia niskiej emisji w Gminie Mieroszów za2018 r.

Data rozpoczęei^ czynnościkontrolnych: ż5.03.ż019 roku
Data zakończenia czynności kontrolnych : 20.05.2019 roku

Kierownik jednostki kontrolowanej: Burmistrz Mieroszowa- Pan Andrzej Lipiński
Adres kontrolowanej jednostki: pl. Niepodległości1, 58-350 Mieroszów
Komisja Rewizyjna oświadcza,ze kontrola została przeprowadzona na pod"stawie upowaznienia
wydanego przez PrzewodniczącąRady Miejskiej i została przeprowadzonazgodnie z § 91 ust.1 Statutu
Gminy cyt.:
1,zgodności z prawem,
2.gospodarności,
3.rzetelności,

4.celowości,
5

.

zgo dno

śc

i dokument acji ze stanem fakty cznym.

Komisja Rewizyjna niezbędne informacje uzyskŃa z dokumentów dostarczonych przez odpowiednie
referaty.

Coraz większą uwagę zwracamy nazłąjakośópowietrza, którym oddychamy. W dużym stopniu

odpowiada za

to tak

mvana niska emisj

a czyli

zanieczyszczęnia zawierające rakotwórcze pyły

i benzopiren emitowanę ptzez indlłvidualne kotłownie w domach mieszkalnych.

Jednym

z elementów sfuzących poprawie jakości powietrza jest modernlzacja

żródęŁ ciepła.

Aby zachęció społeczeństwo do ich wymiany tworzy się programy dofinansowań.
Jednym z nichjest Program Priorytetowy pod nazwą ,,Ograntczenie niskiej emisji na obszarzę

województwa dolnośląskiego" realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.
Gmina Mieroszów równiez przystąplła do tego programu,

Uchwałą Nr XLII/1991I7 Rady Miejskiej Mieroszowa

regulamin przyznawania dotacji

z dnia23.I0.2aI7

na wymianę kotłów,

z

dnla 27 ltpca 20I] r. uchwalono

zarządzenlem Burmistrza

r, powołano komisję weryfikacyjną otaz Uchwałą

nr

l45l2OI7

Nr LI|232D018 Rady Miejskiej

ż

Mieroszowaz dnia 31 stycznia 2018 r. dokonano zmlan w regulaminie przyznawania dotacji celem
doprecyzowania warunków przyznawania dotacji. Ogłoszenie o naborze wniosków opublikowano
w Biulefynie Informacji Publicznej w dniu 26,02.2018

r.

ZłożonychzostaŁo 43 wnioski. W wyniku weryfikacjt'złożonych wniosków pod względem
formalnym i merytorycznym podpisano z Beneficjentami 38 umów o dofinansowanie nałącznąkwotę
300.000,00 zł.

Dnia 30 pażdziemika 2018 r. pomiędzy Gminą Mieroszów a Wojewodzkim Funduszem
Ockony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu podpisana została umowa pożyczki
w ramach wyŻęj wspomnianego pfogramu. Wypłata dotacji następowała w transzach po rozliczeniu
zręaltzowanych przez Beneficjentow przedsięwzięó na podstawte złożonych wniosków o rozliczenie
i wypłatę dotacji oraz po pozytywnej weryfikacj iprzezWFOSiGW złożonego przęzGminę Mieroszów
r

ozltczenia r at p ofu czki.

Dwóch Beneficjentów nie złożyłowniosków o rozliczenie

i

wypłatę dotacji

i łm samyfi,

umowy z ntmi zostŃy rozwiązane.

W wyniku realizowanego przez Gminę Mieroszów zadanla poprawy środowiska naturalnego
PoPrZeZ wymianę systemu ogrzewania dotację na wymianę żródła ciepła na ekologiczne otrzymŃo
36 Beneficjentów nałącznąkwotę 293.182,35 zł.

Efektem było zainstalowanie

:

, 22 kotłów na biomasę (pellet);
. 7 kotłow węglowych (ekogroszek);
. 3 kotĘ gazowę;
. 4koĘ elekĘczne,
wnioski komisii

:

Optymizmem moze napawaĆ fakt, że obserwujemy odchodzenie użytkowników od ogrzewania
węglem, bowiem ĘIko 19,44 % wymienionych kotłów to ogrzewania na węgiel.

Niepokojącym zdaniem Komisji jest fakt, ze uruchomienie programu od chwili podjęcia

UchwĄ przęz Radę Miejską

do ogłoszenia naboru trwało 7 miesięcy.

Zalecenia Komisji:

Zgodnte

z

zapisem Regulaminu stanowiącym załącznik do Uchwały

Nr LIl232l18

Rady

Miejskiej Mieroszowa,rozdzińVI §14 należy przeprowadzić kontrolę zainstalowanych źródełciepła.
Najlepiej byłoby zrobić to podczas sezonu grzewczego.

Na Ęm protokół zakończono i podpisano

:

Mariusz Mync ....................ł/,'
Malgorzata Czachor..
3. Kazimierz Radwański .....
4. Bogdan Sarnecki
5. Wiesław Wielgus .............. /...
1.
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Z up.tsĘ
Podpis (data) kierownika jednostki kontrolowa
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