
OGŁOSZENIE

WOJTA GMINYBARTNICZKA

z dnia 17 lutego 2020 r.

Na podstawie § 12 oraz § 6 ust. 1 i 2 uchwały nr XXXIIi2O7ll8 Rady Gminy Bartniczka
z dnia 21 marca 2018r. rł,sprawie określenia zasad. trybtr udzielania i sposobu rozltczania dotacji

celowej osobom flzycznym i wspólnotom mieszkaniowym na dofinansowanie kosztów inwestycji
z zakresu ochron_v powietrza zbudżetu Gminy Barlniczka,zwanej dalej uchwałą,

ogłaszam

nabór wniosków na dot-inansowanie inwestycji polegających na likwidacji dotychczasowego żrodła

ciepła niespełniającego \ĄT/magań określonych w rozpoTządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów
z dnia 1 sierpnia 2017 t. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe (Dz. U. z 2017r., poz. l690)
i jego trwałym zastąpienirl przez nowe zródło ciepła w postaci: ogrzewania gazowego; ogrzewania

olejowego: ogrzewania paliwem stałym, tj. kotłem na paliwo stałe w t,vm biomasę.

Wniosek o udzielanie dotacii winien zawterac w szczególności: dane Wnioskodawcy;
szczegółowy opis inwestycji objętej wnioskienr, planowane koszty inwestycjil określenie wysokości
dotacji. o którą ubiega się Wrrioskodawca: miejsce i termin realizacji inwestycji; informację
o wysokości środkóu, finansorł,ych uzyskanych na realizację inwestycji z innych źrodeł.

Wzór wniosku" stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia" Można go pobrać ze strony
internetowej. v,l,t1,1l.tlgbartniczku.pl - zakładka aktualności. a także w Lrzędzie Gminy Bafiniczka,
pokój nr 8 oraz u Sołtysów"

Zgodnie z § 6 ust. 5 uchwały, jeżeli złożony wniosek będzie niekompletny, Wnioskodawca
zostanie wezwany do uzupełnienia wniosku w terminie l4 dni.

Wnioski o udzielenie dotacji można skladać od dnia ukazania się niniejszego ogloszenia
do dnia 30 czerwca 2020r., w siedzibie Urzędu Gminy Barlniczka - pokój rlr 2, w godzinach
urzędowania. tj. ocl 7 § do 15 § w poniedziałki, środy, czwarlki i piąit<i oiaz od 8 6do 16 00

we wtorki.
\ł'nioski będa rozpatry\ł,ane według kole_jności ich wpływu do Urzędu Gminy Barlniczka.

az c]o wt'czerpania kwoty środkow finansowych przeznaczonych na ten cel w budzecie Gmin1,.
Zgodnie z § l0 uchwały za koszt5l kwalifikowane bedą uznawane koszty poniesione po

zarł,arciu Llnlow.y dotacji na zakup nowego żródła ciepła z ntezbędną armaturą. atakże wykonania
przyłącza gazowego" Maksymalna wysokość dotacji z Budżetu Gminy Bartniczka wynosi - 2 000zł.

Szczegółowe zasady, tryb udzielania i sposób rozliczania dotacji zawięra uchwała, która
została zamieszczona. m.in" na stronie internetowej: lvl,t;v,.rłgbcłrlniczkcł.pI.

Zalqczniki do o głoszenia :

l) wzór wniosktt


