
UCHWAŁA NR XLI/286/2021 
RADY GMINY KROŚNICE 

z dnia 15 września 2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji Wspólnoty Mieszkaniowej Nr 2 w Krośnicach w sprawie dofinansowania 
wymiany źródeł ciepła w ramach programu „Czyste Powietrze” poprzez uwzględnienie Wspólnoty 

w regulaminie przydzielania dotacji 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz.U.2021.1372) oraz art. 9 ust. 2 w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. 
Dz.U.2018.870), po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Krośnice 
uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Po rozpatrzeniu petycji Wspólnoty Mieszkaniowej Nr 2 w Krośnicach w sprawie dofinansowania 
wymiany źródeł ciepła w ramach programu „Czyste Powietrze” poprzez uwzględnienie Wspólnoty 
w regulaminie przydzielania dotacji, Rada Gminy Krośnice uznaje przedmiotową petycję za bezzasadną. 

2. Stanowisko Rady Gminy Krośnice w sprawie petycji Wspólnoty Mieszkaniowej Nr 2 w Krośnicach 
w sprawie dofinansowania wymiany źródeł ciepła w ramach programu „Czyste Powietrze” poprzez 
uwzględnienie Wspólnoty w regulaminie przydzielania dotacji stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Krośnice, który poinformuje 
podmiot wnoszący petycję o sposobie jej załatwienia. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Krośnice 

 
 

Piotr Morawek 
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Załącznik do uchwały Nr XLI/286/2021 

Rady Gminy Krośnice 

z dnia 15 września 2021 r. 

STANOWISKO RADY GMINY KROŚNICE W SPRAWIE PETYCJI 
WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ NR 2 W KROŚNICACH W SPRAWIE DOFINANSOWANIA 
WYMIANY ŹRÓDEŁ CIEPŁA W RAMACH PROGRAMU "CZYSTE POWIETRZE" POPRZEZ 

UWZGLĘDNIENIE WSPÓLNOTY W REGULAMINIE PRZYZNAWANIA DOTACJI 

W dniu 10 sierpnia 2021 r. do Rady Gminy Krośnice wpłynęła petycja Wspólnoty Mieszkaniowej 
Nr 2 w Krośnicach z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie dofinansowania wymiany źródeł ciepła w ramach 
programu „Czyste Powietrze” poprzez uwzględnienie Wspólnoty w regulaminie przydzielania dotacji. 
Petycję podpisało 19 mieszkańców Wspólnoty. 

Zgodnie z art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2021.1372) 
rada gminy rozpatruje skargi na działania wójta i gminnych jednostek organizacyjnych; wnioski oraz 
petycje składane przez obywateli; w tym celu powołuje komisję skarg, wniosków i petycji. W świetle 
powyższego Przewodniczący Rady Gminy Krośnice przekazał petycję do Komisji Skarg, Wniosków 
i Petycji celem zbadania jej zasadności i przedstawienia Radzie Gminy Krośnice opinii w sprawie, której 
petycja dotyczy. 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na posiedzeniu w dniu 7 września 2021 r. w pierwszej kolejności 
dokonała kontroli petycji pod względem formalnym, tj. sprawdziła czy spełnia ona wymogi opisane 
w art. 4 ustawy o petycjach. W wyniku podjętych czynności ustalono, że petycja z dnia 28 lipca 2021 r. 
spełnia wymagania formalne stawiane petycjom wnoszonym  przez osoby fizyczne, została ona także 
wniesiona w interesie publicznym. 

Komisja po zapoznaniu się z treścią petycji oraz wysłuchaniu wyjaśnień pracownika Referatu Funduszy 
Europejskich ustaliła, co następuje: 

- ogólnopolski program „Czyste Powietrze” (uruchomiony w 2018 roku) to kompleksowy program 
Ministerstwa Klimatu i Środowiska, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji 
gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków 
mieszkalnych jednorodzinnych, 

- dofinansowanie obejmuje wymianę starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne 
źródła ciepła spełniające najwyższe normy, oraz przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych 
budynku, 

- program skierowany jest do osób fizycznych, które są właścicielami/współwłaścicielami budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną 
księgą wieczystą, 

- wnioski są przyjmowane i rozpatrywane przez właściwe terytorialnie Wojewódzkie Fundusze Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz są przyjmowane przez gminy, które przystąpiły do realizacji 
programu, 

- w odpowiedzi na potrzeby budownictwa wielorodzinnego w kwietniu 2021 r. NFOŚiGW ruszył z dwoma 
pilotażami dla budynków wielorodzinnych w Polsce. Pierwszy z nich zainaugurowano w województwie 
zachodniopomorskim, kolejny ruszył w gminie Pszczyna  (jednej z gmin z największym poziomem smogu), 
natomiast na trzeci kwartał 2021 r. zaplanowany jest pilotaż dla budynków wielorodzinnych w gminie Nowa 
Ruda, 

- Gmina Krośnice nie ma wpływu na zasady przyznawania dofinansowania, tym bardziej sama nie ustala 
żadnych regulaminów w ramach programu „Czyste Powietrze”, 

- w ramach obsługi beneficjentów w Urzędzie Gminy w Krośnicach utworzony został punkt konsultacyjno-
informacyjny, w którym pracownicy Referatu Funduszy Europejskich: 

-- udzielają osobom zainteresowanym informacji o programie „Czyste Powietrze”, 

-- wspierają wnioskodawców w zakresie przygotowania wniosku o dofinansowanie, 
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-- zapewniają stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu, umożliwiające złożenie wniosku oraz jego 

wydruk, 

-- zapewniają dostępność materiałów informacyjnych i promocyjnych o programie, 

-- umożliwiają złożenie wniosku do WFOŚiGW za pośrednictwem Gminy, 

-- udzielają wnioskodawcom pomocy przy rozliczeniu przyznanego dofinansowania, w tym przy 

poprawnym wypełnianiu wniosku o płatność oraz kompletowaniu wymaganych załączników, 

- w ościennej Gminie Twardogóra wspólnota mieszkaniowa otrzymała dopłatę z innego projektu. 

Biorąc od uwagę powyższe Komisja Skarg, Wniosków i Petycji nie znalazła podstaw do uznania za 
zasadną petycji wniesionej przez Wspólnotę Mieszkaniową Nr 2 w Krośnicach w sprawie 
dofinansowania wymiany źródeł ciepła w ramach programu „Czyste Powietrze” poprzez uwzględnienie 
Wspólnoty w regulaminie przydzielania dotacji oraz zwróciła się do Rady Gminy Krośnice z wnioskiem 
o podjęcie uchwały w sprawie uznania petycji za bezzasadną. 

Rada Gminy Krośnice po przeanalizowaniu petycji oraz wysłuchaniu opinii Komisji Skarg, Wniosków 
i Petycji postanowiła uznać petycję za bezzasadną, podzielając argumentację przedstawioną przez 
Komisję. 

Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach sposób załatwienia petycji nie może 
być przedmiotem skargi. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Krośnice 

 
 

Piotr Morawek 
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