
OGŁOSZENIE 

WÓJTA GMINYBARTNICZKA 

z dnia 01 lutego 2023 r. 

Na podstawie § 13 oraz § 6 ust. 1 i 2 uchwały nr XXIV/170/21 Rady Gminy Bartniczka                  

z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie określenia zasad, trybu udzielania i sposobu rozliczania dotacji 

celowej osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym na dofinansowanie kosztów inwestycji              

z zakresu ochrony powietrza z budżetu Gminy Bartniczka, zwanej dalej uchwałą,  

ogłaszam 

nabór wniosków na dofinansowanie inwestycji polegających na likwidacji dotychczasowego źródła 

ciepła niespełniającego wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów                         

z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe (Dz. U. z 2017 r., poz. 1690)            

i jego trwałym zastąpieniu przez nowe źródło ciepła w postaci: ogrzewania gazowego, ogrzewania 

olejowego, ogrzewania paliwem stałym, tj. kotłem na paliwo stałe w tym biomasę, ogrzewania 

elektrycznego, pompy ciepła.   

 Wzór wniosku, stanowi załącznik nr 1 do uchwały XXIV/170/21 Rady Gminy Bartniczka  z 

dnia 28 maja 2021 r. w sprawie określenia zasad, trybu udzielania i sposobu rozliczania dotacji 

celowej osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym na dofinansowanie kosztów inwestycji              

z zakresu ochrony powietrza z budżetu Gminy Bartniczka. Można go pobrać ze strony internetowej: 

www.ugbartniczka.pl - zakładka aktualności, a także w Urzędzie Gminy Bartniczka, 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 14 dni. 

 Wnioski o udzielenie dotacji można składać od 01 lutego 2023 r. do dnia 31 października 

2023r., w siedzibie Urzędu Gminy Bartniczka - pokój nr 2, w godzinach urzędowania, tj. od 7 
15

 do 

15 
15

  w poniedziałki, środy, czwartki  i piątki oraz  od 8 
00

 do 16 
00          

we wtorki.    

 Wnioski będą rozpatrywane według kolejności ich wpływu do Urzędu Gminy Bartniczka,               

aż do wyczerpania kwoty środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie Gminy.  
 Za koszty kwalifikowane uznaje się koszty poniesione po zawarciu umowy dotacji określone 

w §10 ust.1 uchwały nr XXIV/170/21 Rady Gminy Bartniczka z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie 

określenia zasad, trybu udzielania i sposobu rozliczania dotacji celowej osobom fizycznym i 

wspólnotom mieszkaniowym na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony powietrza z 

budżetu Gminy Bartniczka.          

Maksymalna wysokość dotacji z Budżetu Gminy Bartniczka wynosi - 2 000 zł. 

 Szczegółowe zasady, tryb udzielania i sposób rozliczania dotacji zawiera uchwała, która 

została zamieszczona, m.in. na stronie internetowej: www.bip.bartniczka.pl.  

  

           

  

          Wójt Gminy 

               /Wiesław Biegański/ 
Załączniki do ogłoszenia:  

1) wzór wniosku wraz z załącznikami 

http://www.ugbartniczka.pl/

