Zielone Jastrzębie

Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

32. GMINA W PROGRAMIE „CZYSTE POWIETRZE”

Gorzyce się przyłączają
To pierwszy taki punkt w powiecie wodzisławskim i 32. w województwie śląskim. Porozumienie
podpisali wójt Gorzyc Daniel Jakubczyk i zastępca prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Adam Lewandowski, w obecności senator Ewy Gawędy.
- Uruchomienie punktu przyjmowania wniosków w gminie to spore ułatwienie dla mieszkańców, którzy chcą
skorzystać z dotacji na wymianę starego
źródła ciepła na nowe, ekologiczne oraz
odnawialne źródła energii czy termomodernizację - wyjaśniał Adam Lewandowski, zastępca prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach na
spotkaniu z samorządowcami powiatu
wodzisławskiego.
Wyznaczeni pracownicy Urzędu
Gminy będą pełnić dyżury w każdy poniedziałek w godz. 14:00-17:00 w sali
narad przy ul. Kościelnej 15.
- Podróż do Katowic to kilkadziesiąt
minut. Zawsze tą najbliższą osobą dla
mieszkańca jest wójt i jego urząd, urzędnicy znajdujący się w dyspozycji wójta.
Bardzo nam zależało na zbliżeniu się te-

go programu do mieszkańca. Robimy to
wszystko siłami gminy, bez zwiększania
zatrudnienia. To było dla mnie szalenie
ważne. Na dzień dobry przeszkolonych
jest trzech urzędników, którzy będą się
tym tematem zajmować - mówi wójt
Gorzyc Daniel Jakubczyk.
W ramach programu można ubiegać
się o dofinansowanie w formie dotacji
lub pożyczki na: wymianę źródeł ciepła,
docieplenie przegród budynku, zakup
i wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, montaż lub modernizację instalacji
centralnego ogrzewania i ciepłej wody
użytkowej, instalacje odnawialnych
źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej), zakup
i montaż wentylacji mechanicznej wraz
z odzyskiem ciepła.
Nabór wniosków prowadzony jest w
trybie ciągłym, dofinansowanie wynosi

Senator Ewa Gawęda, wójt Daniel Jakubczyk i zastępca prezesa Adam Lewandowski.
od 15% do 90 % kosztów kwalifikowanych (w zależności od dochodów), wynoszących maksymalnie 53 tys. zł.

Spotkanie zorganizowane
z inicjatywy senator
Ewy Gawędy odbyło się
w Gminnym Centrum
Kultury w Gorzycach.
W trakcie dyskusji samorządowcy mogli poznać szczegóły Programu.
Specjalną prezentację zorganizowali
przedstawiciele Funduszu - Aleksandra
Kuszka - Dyrektor Biura, Leszek Elsner

z Zespołu ds. Programu Czyste Powietrze i Szymon Twardoń - Doradca energetyczny.
Na spotkaniu poruszano także kwestie uproszczenia wniosków o dofinansowanie wymiany pieców oraz całej
procedury.
- Były apele mieszkańców, w związku z tym, że sam projekt jest bardzo
trudny do wypełnienia. A jest gros
mieszkańców, którzy chcą wymienić
tylko piec. Stąd są prowadzone prace nad tym, żeby został uproszczony
i wyodrębniony wniosek tylko dla
mieszkańców, którzy chcą wymienić

piec. Takie prace trwają, mam nadzieję, że od 1 kwietnia już te wnioski będą funkcjonować - wyjaśniała senator
Ewa Gawęda.
Zainteresowanie Programem Czyste Powietrze jest spore. Gorzyce to
32 gmina, która rozpoczęła współpracę
z WFOŚiGW w Katowicach przy obsłudze Programu. Dzięki takim umowom
mieszkańcy mają możliwość składania
wniosków bezpośrednio w swoich miejscowościach, co jest dla nich ogromnym
udogodnieniem. Nie muszą już jeździć
do biur w Katowicach i Bielsku-Białej
czy Częstochowie.

stawiciele inspekcji ochrony środowiska, instytutów badawczych, które specjalizują się w dziedzinie ekologii. Podczas spotkania Minister klimatu Michał
Kurtyka zapowiedział, że w porozumieniu ze stroną społeczną będą się toczyć
prace nad maksymalnym uproszczeniem programu „Czyste Powietrze”, który może też zostać wzbogacony o nowe
instrumenty.
Uruchomiony we wrześniu 2018 r.
rządowy program „Czyste Powietrze”

ma na celu ograniczenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery, które powstają na skutek ogrzewania domów jednorodzinnych z wykorzystaniem przestarzałych źródeł ciepła oraz niskiej jakości
paliwa. Program oferuje dofinansowanie
- dotacje i pożyczki, na wymianę starych
i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo
stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, czy przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych budynku.

Będzie prościej
u Podczas Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego
rozmawiano o czystym powietrzu

R

ządowy Program „Czyste Powietrze” i sprawy związane z neutralnością klimatyczną były głównymi tematami posiedzenia Wojewódzkiej

Rady Dialogu Społecznego w Katowicach, które odbyło się 31 stycznia 2020 r.
Gośćmi pierwszego w tym roku posiedzenia WRDS byli, m.in. minister kli-

Prezes NFOŚiGW, Piotr Woźny oraz prezes Tomasz Bednarek i zastępca
prezesa Adam Lewandowski z WFOŚiGW w Katowicach.

matu Michał Kurtyka i dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami w ministerstwie klimatu Magda Gosk, prezes Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej Piotr
Woźny, wiceminister aktywów państwowych, pełnomocnik rządu do spraw restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego Adam Gawęda oraz prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Tomasz Bednarek, a także władze
regionu - wojewoda śląski Jarosław Wieczorek i marszałek województwa Jakub
Chełstowski.
Do dyskusji i udziału w posiedzeniu
Rady zaproszeni zostali również przed-

