ZARZ1\DZENIE Nr2991 NIII/20
PREZYDENTA MIASTA LODZI
z dnia 8 stycznia 2020 r.
w sprawie ogloszenia naboru wniosk6w na udzielenie w 2020 r. dotacji celowych
z budzetu miasta Lodzi na przedsi~wzi~cia inwestycyjne sluz~ce ochronie powietrza,
realizowane na terenie miasta Lodzi oraz powolania Komisji ds. Naboru.
Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz,!dzie
gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815), § 3 ust. 3 oraz § 5
"Regulaminu udzielania dotacji celowych z budzetu miasta Lodzi na przedsiywziycia
inwestycyjne sluz,!ce ochronie powietrza, realizowane na terenie miasta Lodzi", stanowi,!cego
zal,!cznik do uchwaly Nr IV/121119 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 16 stycznia 2019 r.
w sprawie okreslenia zasad udzielania dotacj i celowych z budzetu miasta Lodzi
na przedsiywziycia inwestycyjne sluz,!ce ochronie powietrza, trybu postypowania w sprawie
ich udzielania i sposobu rozliczania (Dz. Urz. Woj. L6dzkiego poz. 540)
zarz~dzam,

co

nast~puje:

§ 1. 1. Oglaszam nab6r wniosk6w na udzielenie w 2020 r. dotacji celowych z budzetu
miasta Lodzi, kt6re mog,! bye skladane przez osoby fizyczne, wsp6lnoty mieszkaniowe,
osoby prawne, przedsiybiorc6w oraz jednostki sektora finans6w publicznych byd,!ce
gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi, na przedsiywziycia inwestycyjne sluz,!ce
ochronie powietrza, polegaj,!ce na trwalej zmianie ir6dla ogrzewania z nieekologicznego
na ekologiczne, w celu ograniczania niskiej emisji, realizowane na terenie miasta Lodzi.
2. Trese ogloszenia 0 naborze wniosk6w, 0 kt6rym mowa w ust. 1, stanowi zal,!cznik
Nr 1 do zarz,!dzenia.
3.0g1oszenie 0 naborze wniosk6w zostanie zamieszczone w Biuletynie Informacji
Publicznej Urzydu Miasta Lodzi (htlp://bip.uml.lodz.pl).

§ 2. 1. W celu rozpatrzenia wniosk6w zlozonych w naborze,
ust. 1, powolujy Komisjy ds. Naboru, w skladzie:

0

kt6rym mowa w § 1

1) Przewodnicz'!cy

- Krzysztof Honkisz
glowny
specjalista w
Wydziale
Ochrony
Srodowiska i Rolnictwa w Departamencie Ekologii
i Klimatu Urzydu Miasta Lodzi;

2-6) Czlonkowie:

- Barbara Kolasa
inspektor w Wydziale Ochrony Srodowiska
i Rolnictwa w Departamencie Ekologii i Klimatu
Urzydu Miasta Lodzi;
- Remigiusz Ostrowski
podinspektor w Wydziale Ochrony Srodowiska
i Rolnictwa w Departamencie Ekologii i Klimatu
Urzydu Miasta Lodzi;
- Agnieszka Wieteska
Radna Rady Miej skiej w Lodzi;
- Marta Grzeszczyk
Radna Rady Miejskiej w Lodzi;
- Mikolaj Stefanowski
Radny Rady Miej skiej w Lodzi.

2. Regulamin pracy Komisji ds. Naboru stanowi zal,!cznik Nr 2 do zarz,!dzenia.
§ 3. Wykonanie zarz,!dzenia powierzam Dyrektorowi Wydzialu Ochrony Srodowiska
i Rolnictwa w Departamencie Ekologii i Klimatu Urzydu Miasta Lodzi.

§ 4. Zarz,!dzenie wchodzi w zycie z dniem 15 stycznia 2020 r.

Zal~cznik

Nr 1
do zarz~dzenia Nr !l,991 NIII/20
Prezydenta Miasta Lodzi
stycznia 2020 r.
z dnia

3

OGLOSZENIE
Prezydent Miasta Lodzi
oglasza w terminie 15 stycznia - 31 marca 2020 r. nab6r wniosk6w na udzielenie w 2020 r.
dotacji celowych z budzetu miasta Lodzi na przedsiywziycia inwestycyjne sluz~ce ochronie
powietrza, polegaj~ce na trwalej zmianie zr6dla ogrzewania z nieekologicznego na
ekologiczne, w celu ograniczania niskiej emisji, realizowane na terenie miasta Lodzi, dla os6b
fizycznych, wsp6lnot mieszkaniowych, os6b prawnych, przedsiybiorc6w oraz jednostek
sektora finans6w publicznych byd~cych gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi

Rodzaj zadania, wysokosc srodk6w publicznych na jego
realizacji:

realizacj~

oraz termin jego

Celem naboru jest przyznanie w 2020 r. dotacji celowych na realizacjy przedsiywziyc
inwestycyjnych polegaj~cych na:
1) podl~czeniu do sieci cieplowniczej wraz z mozliwosci~ podl~czenia cieplej wody
uzytkowej;
2) podl~czeniu do sieci gazowej i instalacji indywidualnego zr6dla ogrzewania;
3) instalacji indywidualnego ir6dla ogrzewania elektrycznego.
Termin zakonczenia i rozliczenia przedsiywziycia nie p6zniej niz do dnia 15 listopada 2020 r.,
a w szczeg6lnych przypadkach do 30 listopada 2020 r.
Wysokosc srodk6w przeznaczonych na realizacjy zadania w roku budzetowym 2020
- 3 000 000 zl.
Formularz wniosku na udzielenie dotacji bydzie do pobrania od dnia 15 stycznia 2020 r. w:
1) Oddziale ds. Informacyjno-Kancelaryjnej Obslugi Mieszkanc6w w Wydziale
Zarz~dzania Kontaktami z Mieszkancami w Departamencie Polityki Spolecznej Urzydu
Miasta Lodzi:
a) L6dz, uI. Piotrkowska 110 (L6dzkie Centrum Kontaktu z Mieszkancami, wejscie od
aI. Schillera),
b) L6dz, uI. Piotrkowska 153,
c) L6dz, uI. Zachodnia 47,
d) L6dz, AI. Politechniki 32,
e) L6dz, uI. Krzemieniecka 2B,
f) L6dz, aI. Pilsudskiego 100;
2) Wydziale Ochrony Srodowiska i Rolnictwa w Departamencie Ekologii
Klimatu
Urzydu Miasta Lodzi - aI. Pilsudskiego 100 II p.
a true

- poprzez strony intemetow~: www.LODZ.PL/SMOG;

Wypelniony formularz wniosku na udzielenie dotacji naleZy skladac w terminie
15 stycznia - 31 marca 2020 r., po sprawdzeniu poprawnosci jego wypelnienia przez
pracownika Zespolu ds. Realizacji Program6w Ochrony Srodowiska w Wydziale Ochrony
Srodowiska i Rolnictwa w Departamencie Ekologii i Klimatu Urzydu Miasta Lodzi
(aI. Pilsudskiego 100 pok. 74 - IV piytro) za potwierdzeniem w:

Oddziale ds. Informaeyjno-Kaneelaryjnej Obslugi Mieszkafle6w w Wydziale Zarz'ldzania
Kontaktami z Mieszkafleami w Departameneie Polityki Spoleeznej Urzydu Miasta Lodzi
(al. Pilsudskiego 100).
Wnioskodawea zostanie zawiadomiony w sprawie udzielenia dofinansowania oraz 0 terminie
i miej seu podpisania umowy.
Dofinansowanie nie moze bye przeznaczone na refundacj~ koszt6w poniesionych przed
dat~ zawarcia umowy.
Dodatkowyeh informaeji udziela punkt informaeyjno-konsultaeyjny w Wydziale Oehrony
Srodowiska i Rolnietwa w Departameneie Ekologii i Klimatu Urzydu Miasta Lodzi,
al. Pilsudskiego 100:
1) telefonicznie: 42 638 46 92, 42 638 47 48, 42 638 47 12, 42 638 47 19 i 42 638 47 16;
2) osobiscie: pokoje - 74, 68 i 62 (IV pi~tro).

Zah}cznik Nr 2
do zarz,!dzenia Nr !Z,991J NIIII20
Prezydenta Miasta Lodzi
stycznia 2020 r.
z dnia

3

Regulamin pracy Komisji ds. N aboru

§ 1. 1. Z zastrzezeniem ust. 6 Komisja ds. Naboru, zwana dalej Komisj,!, obraduje
na posiedzeniach zamkniytych, bez udzialu potencjalnych wnioskodawc6w.
2. Posiedzenia Komisji prowadzi jej Przewodnicz'!cy, a w przypadku jego nieobecnosci
wyznaczony przez Przewodnicz'!cego czlonek Komisji.
3. Wszystkie decyzje w trakcie rozpatrywania wniosk6w Komisja podejmuje
w glosowaniu jawnym, zwykl,! wiykszosci,! glos6w.
4. Komisja podejmuje decyzje, jezeli w jej posiedzeniu uczestnicz'! co najmniej cztery
osoby powolane do jej skladu. Czlonkowie Komisji potwierdzaj,! swoj,! obecnosc na kazdym
posiedzeniu na liscie obecnosci.
5. W przypadku r6wnej ilosci glos6w decyduje glos Przewodnicz'!cego Komisji.
6. lezeli zachodzi taka potrzeba, w obradach Komisji, na jej zaproszenle, mog,!
uczestniczyc wnioskodawcy w celu udzielenia dodatkowych wyjasnien.
§ 2. 1. Zadaniem Komisji jest:
1) rozpatrywanie zlozonych wniosk6w oraz ich ocena formalna i merytoryczna, zgodnie z § 7
ust. 1 i 2 "Regulaminu udzielania dotacji celowych z budzetu miasta Lodzi
na przedsiywziycia inwestycyjne sluz,!ce ochronie powietrza, realizowane na terenie miasta
Lodzi", stanowi,!cego zal'!cznik do uchwaly Nr IVI121119 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia
16 stycznia 2019 r. w sprawie okreslenia zasad udzielania dotacji celowych z budzetu
miasta Lodzi na przedsiywziycia inwestycyjne sluz,!ce ochronie powietrza, trybu
postyp owani a w sprawie ich udzielania i sposobu rozliczania, zwanego dalej
Regulaminem;
2) przeprowadzanie kontroli, w przypadku w,!tpliwosci dotycz,!cych prawdziwosci danych
zawartych we wniosku stwierdzonych podczas jego weryfikacji.
2. Kontroly, 0 kt6rej mowa w ust. 1 pkt 2, przeprowadzac byd,! czlonkowie Komisji,
byd,!cy pracownikami Wydzialu Ochrony Srodowiska i Rolnictwa w Departamencie Ekologii
i Klimatu Urzydu Miasta Lodzi. Fakt przeprowadzenia kontroli zostaje udokumentowany
protokolem.
§ 3. Przewodnicz,!cy Komisji, po weryfikacji zlozonych wniosk6w, sporz'!dza opiniy
dotycz'!c'! zasadnosci przyznania dotacji, kt6ra zostaje przedstawiona na posiedzeniu Komisji
i zaakceptowana w glosowaniu w obecnosci co najmniej czterech czlonk6w Komisji.

§ 4. W przypadkach rezygnacji beneficjent6w z ubiegania siy 0 przyznanie dotacji po
zaakceptowaniu opinii przez Komisjy, postanowienia § 3 i § 5 stosuje siy odpowiednio.
§ 5. 1. Z prac Komisji sporz'!dza siy protok61, kt6ry podpisuje Przewodnicz,!cy Komisji
i wszyscy pozostali czlonkowie Komisji. Protok61 w szczeg6lnosci zawiera wnioski
w przedmiocie propozycji udzielenia dotacji.
2. Protok61, 0 kt6rym mowa w ust. 1, Przewodnicz,!cy Komisji przedklada niezwlocznie
do akceptacj i Prezydentowi Miasta Lodzi.

§ 6. Obslugy organizacyjno-administracyjnq. Komisji zapewnia Wydzial Ochrony
Srodowiska i Rolnictwa w Departamencie Ekologii i Klimatu Urzydu Miasta Lodzi.

