UCHWAŁA NR XXVI/333/16
RADY MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE
z dnia 29 września 2016 r.
w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji osobom fizycznym zakwalifikowanym do udziału w
„Obszarowym Programie Likwidacji Niskiej Emisji na terenie Gminy Piekary Śląskie dla obiektów
indywidualnych Edycja XIII”
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 poz.
446) oraz na podstawie art. 221 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z
2013, poz. 885 z późn.zm.)
Rada Miasta Piekary Śląskie
uchwala
§ 1. 1. Prawo otrzymania dotacji z budżetu Miasta Piekary Śląskie na prace termomodernizacyjne
przysługuje osobom fizycznym, zwanym w dalszych postanowieniach niniejszej Uchwały Inwestorem,
zakwalifikowanym do udziału w „Obszarowym Programie Likwidacji Niskiej Emisji na terenie Gminy Piekary
Śląskie dla obiektów indywidualnych Edycja XIII” (planowany termin zakończenia – czerwiec 2017r.) na
podstawie Regulaminu Programu zatwierdzanego przez Prezydenta Miasta Piekary Śląskie w poszczególnych
latach.
2. Dotacja może być udzielona wyłącznie na realizację celów określonych w Regulaminie.
3. Dotacja może być udzielona Inwestorowi, który powierzy wykonanie prac termomodernizacyjnych
wyłącznie firmie wykonawczej, zwanej w dalszych postanowieniach niniejszej Uchwały Wykonawcą, która po
spełnieniu warunków określonych w Regulaminie znalazła się na liście wykonawców uczestniczących w
Programie.
4. Podmiotem działającym w imieniu Gminy w zakresie realizacji Programu jest Operator Programu,
zwany tak w dalszej części niniejszej Uchwały.
§ 2. 1. Inwestor zakwalifikowany do udziału w Programie przedstawia Operatorowi Programu kosztorys na
wykonanie prac termomodernizacyjnych. Zakres prac ujętych w kosztorysie powinien gwarantować wykonanie
zadania w sposób oszczędny, efektywny i terminowy.
2. Kosztorys powinien być kompletny, zawierać wszystkie wymagane informacje i winien być
zaakceptowany przez Inwestora.
3. Operator dokonuje weryfikacji kosztorysu oraz wylicza wysokość dotacji.
4. Po zweryfikowaniu kosztorysu oraz wszystkich wymaganych Regulaminem Programu dokumentów,
Operator w imieniu Gminy podpisuje umowę trójstronną na wykonanie prac termomodernizacyjnych.
§ 3. 1. Udzielenie dotacji z budżetu Miasta Piekary Śląskie następuje na podstawie umowy trójstronnej, po
wykonaniu prac termomodernizacyjnych i przedłożeniu faktury.
2. Umowa powinna zawierać w szczególności:
1) dokładne oznaczenie stron umowy,
2) zakres rzeczowy realizowanych prac termomodernizacyjnych,
3) określenie czasu jego realizacji,
4) określenie wysokości przyznanej dotacji oraz sposób i termin jej przekazania,
5) określenie wysokości wkładu własnego Inwestora wraz z określeniem sposobu i terminu jego przekazania
Wykonawcy,
6) zobowiązanie Inwestora do poddania się w każdym czasie kontroli w zakresie objętym umową, bez
wcześniejszego powiadamiania,
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7) ustalenie trybu i terminów oraz formy rozliczeń między stronami umowy,
8) warunki wypowiedzenia umowy,
9) szczegółowo określone zasady odpowiedzialności stron umowy wraz z określonymi karami umownymi.
3. Umowę podpisuje Inwestor, Operator Programu oraz Wykonawca.
§ 4. Płatności dokonywane podczas realizacji prac termomodernizacyjnych wykonywanych w ramach
Programu wraz z wypłatą dotacji przedstawiają się następująco:
1) Inwestor wpłaca na rachunek Wykonawcy zaliczkę stanowiącą do 40% nakładu jednostkowego zadania
oraz ewentualną kwotę przewyższającą nakład jednostkowy, o którym mowa w Regulaminie Programu;
dokument potwierdzający wpłatę tej zaliczki przedstawia Operatorowi Programu najpóźniej 7 dni przed
rozpoczęciem prac zgodnie z podpisaną Umową trójstronną,
2) Wykonawca prac termomodernizacyjnych po wykonaniu zadania przekazuje fakturę podpisaną przez
Inwestora (oryginał) do Operatora Programu celem weryfikacji, który następnie przekazuje ją do Urzędu
Miasta w Piekarach Śląskich,
3) podstawą wypłaty dotacji przez Urząd Miasta w wysokości do 60% nakładu jednostkowego zadania, lecz
nie więcej niż do kwot określonych w Regulaminie Programu, będzie prawidłowo wystawiona faktura; ww.
faktura za wykonane prace zgodnie z zawartą umową trójstronną wystawiona będzie na Inwestora; kopię
faktury potwierdzoną za zgodność z oryginałem Inwestor może odebrać w Urzędzie Miasta, natomiast w
dokumentacji Urzędu Miasta pozostanie oryginał,
4) dotacja dla Inwestora wypłacana będzie bezpośrednio na rachunek bankowy Wykonawcy.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piekary Śląskie.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
Piekary Śląskie
dr inż. Piotr Buchwald
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Uzasadnienie
W Gminie Piekary Śląskie od 2004 roku realizowany jest „Obszarowy Program Likwidacji Niskiej
Emisji na terenie Gminy Piekary Śląskie dla obiektów indywidualnych”.
W ramach Programu zrealizowano następujące zadania:
•zainstalowano

660 kotłów węglowych retortowych,

•zainstalowano

159 kotłów gazowych,

•ocieplono

553 budynki mieszkalne jednorodzinne,

• zamontowano

363 kolektory słoneczne

RAZEM

1735 zadań

W okresie realizacji Programu zmieniały się: ustawa o finansach publicznych, ustawa o podatku
dochodowym od osób fizycznych jak również zmieniały się stanowiska Urzędów Skarbowych, Izb
Skarbowych i Ministerstwa Finansów w zakresie zwolnienia od podatku dochodowego osób fizycznych.
W celu dostosowania się do obowiązujących przepisów zwalniających od podatku dochodowego osoby
fizyczne uczestniczące w Programie od uzyskanego dofinansowania, należy podjąć niniejszą uchwałę.
Dofinansowanie zadania pn.: „Obszarowy Program Likwidacji Niskiej Emisji na terenie Gminy Piekary
Śląskie dla obiektów indywidualnych Edycja XIII” wynika z informacji otrzymanej z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
W oparciu o powyższe dotacja dla poszczególnych zadań przedstawia się następująco:
1) dla zabudowy kotłowni – do 7.800,00zł.
2) dla ocieplenia ścian zewnętrznych – do 12.000,00zł.
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