Projekt
z dnia 29 listopada 2016 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA
z dnia .................... 2016 r.
uchylająca uchwałę Rady Miejskiej Wałbrzycha Nr LXI/625/2014 z dnia 15 maja 2014 roku w sprawie
określenia zasad i trybu udzielenia dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Wałbrzych na
dofinansowanie kosztów zadań inwestycyjnych związanych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie
miasta Wałbrzycha
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r.
poz. 446 z późn. zm.), art. 400a ust.1 pkt 21, art. 403 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Z dniem 1 stycznia 2017 roku traci moc Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha Nr LXI/625/2014
z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu
Gminy Wałbrzych na dofinansowanie kosztów zadań inwestycyjnych związanych z ograniczeniem niskiej
emisji na terenie miasta Wałbrzycha, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Kompletne wnioski o udzielenie dotacji celowej złożone w terminie od 04.01.2016 roku do 15.10.2016
roku wraz z kompletnym rozliczeniem dotacji celowej przedłożonym do dnia 15.11.2016 roku będą przyjęte
do weryfikacji w roku 2017 r. i rozpatrzone na dotychczasowych zasadach.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wałbrzycha.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2017 roku.
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UZASADNIENIE

Przekraczanie norm jakości powietrza w okresie grzewczym jest ważnym problemem miasta.
Ze względu na to, że głównym źródłem emisji benzo(a)pirenu i szkodliwych pyłów PM10 i PM2,5
jest niepełny proces spalania złej jakości paliw oraz odpadów w kotłach i piecach małej mocy,
Miasto Wałbrzych opracowało dokument pn.: „Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla miasta
Wałbrzycha” przyjęty Uchwałą Nr LXI/624/2014 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 15 maja 2014 r.
Jego realizacja służy poprawie jakości powietrza, a tym samym jakości życia i zdrowia
mieszkańców.
Jednym ze sposobów poprawy stanu powietrza w gminie, przyjętym w Programie Ograniczenia
Niskiej Emisji dla miasta Wałbrzycha jest między innymi wymiana źródeł ciepła na bardziej
ekologiczne. Pozwala to na znaczną likwidację niskiej emisji w miejscu jej powstawania, a więc
w miejscu przebywania ludzi. W związku z powyższym w dniu 15 maja 2014 r. została przyjęta
Uchwała Nr LXI/625/2014 w sprawie określenia zasad i trybu udzielenia dotacji ze środków
budżetu Gminy Wałbrzych na dofinansowanie kosztów zadań inwestycyjnych związanych
z ograniczeniem niskiej emisji na terenie miasta Wałbrzycha. Do realizacji zadania miały służyć
środki finansowe własne. W perspektywie liczono na możliwość skorzystania ze środków
NFOŚiGW, WFOŚiGW oraz środków unijnych, co miało odciążyć budżet miasta w tym zakresie.
W 2014 roku udzielono 142 dotacje celowe na kwotę w wysokości 556 335,42 zł. W 2015 r.
dotowanych było 110 inwestycji na kwotę 475 562,28 zł. W 2016 r. przedłożonych zostało 362
wnioski na łączną kwotę dofinansowania 1 525 028,94 zł. Niezbędna kwota do wypłaty dotacji przy
tak znacznej ilości wniosków okazała się ponad możliwości budżetu gminy w 2016 r. Proponowana
uchwała zawiera więc zapisy umożliwiające wypłatę dotacji w 2017 roku dla kompletnych
wniosków złożonych w 2016 r.
Jednocześnie mając na uwadze trzyletni okres realizacji uchwały Rady Miejskiej Wałbrzycha
Nr LXI/625/2014 proponuje się jej uchylenie. Mając na względzie rodzące się możliwości
skorzystania ze środków zewnętrznych gmina będzie przygotowywać kolejny program, który opierał
będzie się o środki pozyskane z zewnątrz. Do tego dostosować jednak trzeba będzie zasady
finansowania i realizacji inwestycji, co uwidocznione zostanie w momencie poznania wszystkich
reguł narzucanych przez oferującego środki zewnętrzne.
Gmina Wałbrzych podkreślić chce tym samych potrzebę kontynuowania rozpoczętego procesu
wspierania odejścia od spalania paliw stałych niskiej jakości w przestarzałych urządzeniach
grzewczych.

sporządził: P. Sowa
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