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Oświęcim, 29.06.2017r.  

 

Szanowna Pani  

Monika Pawłowska 

Gazeta Krakowska oddział Oświęcim 

 

Poniżej przesyłam odpowiedzi na Pani pytania zadane drogą mailową w dniu 

28.06.2017 roku. W przypadku planów opublikowania poniższych treści, proszę o przesłanie 

artykułu do autoryzacji.  

 

Pytanie nr 1: „Czy (jeśli tak, z jakiego powodu) Urząd Marszałkowski w Krakowie 

odrzucił wniosek gminy Oświęcim o dotacje do wymiany pieców węglowych na 

gazowe?” 

Wniosek z Poddziałania 4.4.2. został odrzucony przez IZ RPO WM 2014 - 2020 z przyczyn 

formalnych, ze względu na nie złożenie przez gminę w terminie uzupełnień do wniosku (etap 

oceny formalnej). Pracownik, który popełnił błąd otrzymał karę porządkową z wpisem do akt. 

Jednocześnie warto tutaj zaznaczyć, że nawet jeśli gmina zostałaby wybrana do 

dofinansowania w tym konkursie, nie oznaczałoby to automatycznie możliwości skorzystania 

z tej dotacji przez wszystkich zainteresowanych. Program ten, został tak skonstruowany przez 

instytucję zarządzającą funduszami unijnymi, że każda wymiana urządzenia musi wiązać się 

z osiągnięciem odpowiednich wskaźników środowiskowych. Aby zbadać czy faktycznie tak 

się stanie, przed złożeniem wniosku należy poddać swoje domostwo audytowi 

energetycznemu, które wskazuje czy z uwagi na stan budynku nie następuje utrata ciepła. 

Jeśli wyniki takiego audytu wykazywałyby, że wymiana kotła nie przyniesie efektów - chcący 

ubiegać się o dofinansowanie musiałby najpierw podjąć pewne kroki: ocieplić dom, wymienić 

okna i drzwi itp. Z uwagi na to - na pewno nie każdy zainteresowany mieszkaniec 

kwalifikowałby się do otrzymania dofinansowania. Znacznie łatwiej będzie je uzyskać  

w programach proponowanych bezpośrednio z budżetu gminy - obecnie trwają prace nad ich 

zastępczym (w zamian za odrzucony wniosek) opracowaniem i wdrożeniem.  

Pytanie nr 2: ”Czy gmina Oświęcim oferuje mieszkańcom jakiekolwiek dopłaty do 

wymiany źródeł ciepła? Jak zachęca do poprawy jakości powietrza?” 

Na dzień dzisiejszy Gmina oczekuje na rozstrzygnięcie w zakresie możliwości udzielania 

dopłat w ramach Poddziałania 4.4.3. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Małopolskiego. Założono wymianę 150 starych źródeł ciepła na kotły węglowe spełniające 

kryteria Ekoprojektu. Mieszkańcy w dalszym ciągu mogą zgłaszać zainteresowanie 

uzyskaniem dotacji w ramach tego Poddziałania, jednak dopiero po uzyskaniu przez Gminę 

pozytywnego rozstrzygnięcia, będzie istniała możliwość uzyskania dofinansowania. Na dzień 

dzisiejszy, Gmina nie realizuje innego programu dofinansowania do wymiany urządzeń 

grzewczych, jednakże przygotowuje się do pozyskania środków zewnętrznych na instalację 



odnawialnych źródeł energii w ramach Poddziałania 4.1.1 RPO. W najbliższym czasie odbędą 

się spotkania informacyjne dla zainteresowanych mieszkańców. 

 

-Jak gmina zachęca do poprawy powietrza? 

W ramach projektu „Małopolska w zdrowej atmosferze” dofinansowanego ze środków 

programu Life Unii Europejskiej w Urzędzie Gminy Oświęcim zatrudniony jest Ekodoradca, 

w wymiarze ½ etatu. Celem pracy Ekodoradcy jest m.in. realizacja działań edukacyjno-

promocyjnych, w ramach których m.in. w dniu 11 czerwca br. odbył się „Eko-piknik”, na 

którym można było obejrzeć nowoczesne urządzenia grzewcze (przede wszystkim kotły 

spełniające wymogi uchwały antysmogowej) i instalacje odnawialnych źródeł energii (panele 

fotowoltaiczne, pompy ciepła). Ponadto, poprzez gazetę „Oświęcimska Gmina” oraz swoją 

stronę internetową, Gmina przekazuje mieszkańcom informacje o zanieczyszczeniu 

powietrza, jego przyczynach, skutkach i możliwych do podjęcia działania – w tym  

o wymianie kotłów. W celu zwiększenia świadomości dotyczącej zanieczyszczenia powietrza, 

Gmina informuje o jakości powietrza w danym dniu, poprzez swoją stronę internetową oraz 

tablice w Urzędzie Gminy. Planowane są również spotkania dla mieszkańców Gminy 

dotyczące stanu i ochrony powietrza, ze szczególnym uwzględnieniem spotkań z dziećmi  

i młodzieżą. 

Pytanie nr 3: „Od kilku lat okoliczne gminy realizują różne pakiety dopłat (na kotły  

i instalacje), jakie były w gminie?” oraz pytanie nr 4” „Ile gospodarstw domowych było 

zainteresowanych dopłatami, ile skorzystało dotąd (jeśli były realizowane)?” 

W roku 2016, Gmina realizowała dopłaty do wymiany urządzeń grzewczych na 

podstawie Uchwały XXI/230/16 Rady Gminy Oświęcim z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie 

określenia zasad udzielania osobom fizycznym dotacji celowych na realizację zadań 

związanych z ochroną powietrza, polegających na zmianie starego systemu ogrzewania na 

proekologiczne w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Oświęcim,  

w ramach „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Oświęcim”. Zainteresowanie 

uzyskaniem dotacji było bardzo niskie, początkowo wniosek złożyło 17 osób, jednak aż 11  

z nich wycofało swoje aplikacje, ostatecznie skorzystało z pomocy jedynie 6-ciu 

mieszkańców. W budżecie gminy na 2016 rok zabezpieczone na potrzeby ww dopłat było 

50 000 złotych, a wykorzystane zostało jedynie 12 tysięcy.  

 

Z poważaniem 

Wójt Gminy Oświęcim 

/-/ Albert Bartosz 

 

Otrzymują:  

1. Adresat poprzez pocztę e-mail 

2. WR a/a 


