
 

WYNIKI KONSULTACJI 
 

 

Ustosunkowanie się Gminy Milanówek do wniosków i uwag, które wpłynęły w terminie od 

28.02.2017 r. do 07.03.2017 r. (wnioski pisemne) w ramach konsultacji określenia zasad 

udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Milanówek na zmianę systemu ogrzewania na 

proekologiczne  

 

 

 

Lp.  Wnioski i uwagi Ustosunkowanie się gminy (tak / nie)  

1 Proponuję, aby w przypadku zakupu kotła 

elektrycznego, dofinansowanie dotyczyło 

także bufora ciepła. Tylko podłączenie 

kotła elektrycznego w połączeniu  

z  buforem ciepła i przejście na taryfę 

elektryczną G12 lub G12W ma sens 

ekonomiczny. W przypadku taryfy G11 

oraz montażu kotła elektrycznego bez 

wykonania docieplenia budynku, kwota za 

ogrzewanie bardzo wzrośnie i nie będzie 

podstaw ekonomicznych do zmiany źródła 

ciepła. A co za tym idzie efektu 

ekologicznego. 

Nie uwzględniono, dotacja dotyczy 

wyłącznie zakupu nowego kotła 

2 Należy rozważyć, czy koniecznym jest 

spełnienie kryterium utylizacji starego 

kotła. Sam zakupiłem kocioł na ekogroszek, 

który praktycznie nie dymi i zgodnie  

z deklaracją producenta posiada 3 klasę 

emisji spalin. W takim wypadku 

utylizowanie go byłoby błędem (kocioł 

praktycznie nowy – 2 letni). Może należy 

ten podpunkt zawęzić tylko do kotłów 

starego typu tj. górnego lub  dolnego 

spalania czyli kotłów tzw. pozaklasowych.  

Nie uwzględniono  

3 Uwaga dotycząca tego, że obecne piece 

będę zabrane przez Miasto oraz przez kilka 

kolejnych lat będą prowadzone kontrole 

związane z eksploatacją nowego systemu 

ekologicznego. 

Uwaga niezasadna, obecne piece nie będą 

zabierane przez Miasto. 

4 Moje wątpliwości budzi możliwość 

wymiany kotła gazowego  na nowszy 

gazowy jeśli sprawność nowego będzie  

o 20% większa niż starego. Jest to punk 

który naraża gminę na olbrzymie wydatki a 

nie przynosi praktycznie żadnego efektu 

poprawy powietrza gdyż kotły gazowe 

praktycznie nie powodują zanieczyszczeń 

w postaci niskiej emisji . Niezależnie czy 

stare czy nowe. 

Uwzględniono w części: w rozdziale 3 

dopisane punkty mówiące, że: 

11. W pierwszej kolejności dofinansowaniu 

będzie podlegała wymian kotłów 

węglowych na gazowe lub elektryczne  

12. W przypadku niewykorzystania 

środków na zadanie wskazane w pkt. 11, 

dofinansowaniu będzie podlegała wymiana 

starych kotłów gazowych na nowe z 



Jedynym beneficjentem takiej wymiany jest 

użytkownik więc czemu koszty takiej 

wymiany maja ponosić wszyscy ? 

zastrzeżeniem zadeklarowanie 

zmniejszenie średniorocznego zużycia 

paliwa gazowego o min. 20%. 

 

5 W uchwale brak jest określenie momentu, 

od którego, można realizować inwestycję 

podlegającą refundacji. 

Uwzględniono uwagę 

6 Ponieważ dotacja nazwana jest refundacją, 

wnioskodawca musi zapłacić za jej 

realizację wraz z zakupem kotła uprzednio 

z własnych środków, aby okazać się 

dokumentem zapłaty. Udzielenie dotacji 

uzależnione jest od posiadanych środków 

przez udzielającego dotację, dlatego  

w uchwale powinien się znaleźć zapis, np.: 

„wnioskodawca może dokonywać 

inwestycji od dnia wejścia w życie 

niniejszej uchwały na własne ryzyko. Jeżeli 

z przyczyn,  o których mówi uchwała, 

dotacja nie zostanie udzielona, 

wnioskodawca poniesie koszty                  

ze środków własnych.” 

Jest to istotna możliwość dla 

wnioskodawców, którym zależy na czasie 

realizacji i nawet w przypadku nie 

otrzymania refundacji stoją przez 

zamiarem/koniecznością wymiany pieca, 

tym bardziej, że Gmina nie daje 100% 

możliwości udzielenia dotacji, nawet  

w przypadku spełnienia wszystkich 

warunków zawartych w uchwale 

Uwzględniono uwagę 

7 Pierwszeństwo składania wniosków 

powinny mieć osoby, które już złożyły 

wnioski w naborze do 15.02.2017 roku. 

Taki zapis świadczyłby o poważnym 

potraktowaniu mieszkańców, którzy już 

wykonali czynności jako wnioskodawcy, 

tym bardziej, że niepowodzenie realizacji                     

z pierwszego naboru nie stoi po ich stronie. 

Nie uwzględniono, nie można wprowadzić 

takiego zapisu do zasad udzielania dotacji 

celowej.  

8 W punkcie mówiącym o tym, że umowa 

zawierana jest z chwilą posiadania 

środków przeznaczonych na ten cel  

w budżecie Gminy Milanówek, 

propozycja dopisania: „do momentu ich 

wyczerpania”)  

Uwzględniono 

9 W punkcie mówiącym o tym, że  

w przypadku, gdy pula środków 

przeznaczonych na dotacje zwiększy się 

lub zwolni, złożone wnioski, na które 

wyczerpały się środki - propozycja 

dopisania: „we wcześniejszym 

terminie” 

Nie uwzględniono. Z treści punktu wynika, 

że chodzi o wnioski składane we 

wskazanym terminie. 

10 W Rozdziale 4 par. 4 ust. 4. należy Nie uwzględniono. Nie można na tym 



podać termin, do którego komisja może 

dokonywać wizji.  

etapie przewidzieć kiedy będzie inwestycja 

rozpoczęta/zakończona 

11 Potrzebny byłby wzór informacji,  

o której mowa powyżej, którą ma 

złożyć osoba/podmiot celem rozliczenia 

dotacji 

Wszelkie szczegółowe informacje będą 

określane w umowach. 

12 Kryteria, takie jak: spełnienie 

warunków formalnych wniosku, 

zakładany efekt ekologiczny, celowość, 

racjonalność i efektywność 

wykorzystania środków publicznych nie 

są jasne, poza formalnymi warunkami.  

Uwzględniono uwagę 

13 Czy istnieje możliwość odwołana się do 

decyzji w sprawie nieprzyznania 

dotacji? Gdzie i w jaki sposób? 

Nie ma możliwości odwołania się od 

decyzji nieprzyznania dotacji, ze względu 

na to, że wnioski będą odrzucane tylko 

wówczas, gdy nie spełnią warunków 

formalnych określonych w zasadach 

udzielania dotacji 

14 Jakie są standardy dotyczące emisji 

zanieczyszczeń wprowadzanych do 

atmosfery i kto może zaświadczyć  

o niespełnianiu standardów 

Nie uwzględniono 

 

 

Ponadto w określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Milanówek na 

zmianę systemu ogrzewania na proekologiczne zostały wprowadzone następujące zmiany: 

Rozdział 2 punkt 6 

6. Przyznanie dotacji w 2017 roku dla zadania, o którym mowa w § 2 ust. 1 następuje pod 

łącznie spełnionymi warunkami: 

 

Rozdział 2 punkt 6 dopisano podpunkt 4:  

4) refundacji będzie podlegał koszt zakupu pieca poniesiony od dnia podpisania umowy do 

terminu wskazanego w umowie. 

Rozdział 3 punkt 4: 

4. Wnioski o dotację celową składa się do Burmistrza Miasta Milanówka w terminie do dnia 

31 maja 2017 roku – decyduje data wpływu do Urzędu.  

 

Rozdział 3 punkt 9 otrzymał brzmienie: 

9. Wniosek o przyznanie dotacji celowej rozpatruje Komisja powołana przez Burmistrz 

Miasta Milanówka. 

Po punkcie 9 dopisano punkt 10, 11 i 12 o następującym brzmieniu: 

10. Wniosek o przyznanie dotacji celowej musi być złożony w odpowiednim terminie, na 

właściwym formularzu, wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami, podpisany przez 

uprawnioną osobę.    

11. W pierwsze kolejności dofinansowaniu będzie podlegała wymian kotłów węglowych na 

gazowe lub elektryczne.  



12. W przypadku niewykorzystania środków na zadanie wskazane w pkt. 11, dofinansowaniu 

będzie podlegała wymiana starych kotłów gazowych na nowe z zastrzeżeniem 

zadeklarowanie zmniejszenie średniorocznego zużycia paliwa gazowego o min. 20%. 

 

 

Zastępca Burmistrza Miasta 

      /-/ 

        Łukasz Stępień  


