
Uchwała Nr 1259/2014 
Zarządu Powiatu Krapkowickiego  

z dnia 30 października 2014 r.   
 
w sprawie:  wyboru wniosków o dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska  

oraz udzielenia dotacji z budżetu Powiatu Krapkowickiego w 2014 roku  
 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  
(Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.) w związku z art. 400a ust. 1 pkt 21 i 22 i art. 403 ust. 4 ustawy  
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z późn. zm.) 
oraz § 2 ust. 1, § 5 ust. 6 i § 10 uchwały nr XI/69/2011 Rady Powiatu Krapkowickiego  
z dnia 25 października 2011 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji ze środków budżetu powiatu 
pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar 
pieniężnych za przekroczenie lub naruszenie wymogów korzystania ze środowiska oraz § 4 ust. 1 i 4 
Regulaminu określającego szczegółowy tryb rozpatrywania wniosków o dofinansowanie zadań  
z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, stanowiącego załącznik do uchwały nr 518/2012 
Zarządu Powiatu Krapkowickiego z dnia 13 września 2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr 409/2012 
Zarządu Powiatu Krapkowickiego z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia szczegółowego trybu 
rozpatrywania wniosków o dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, 
uchwala się co następuje: 
 

§ 1 
 

1. Kwalifikuje się wnioski do realizacji o dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska 
w 2014 roku. 

2. Wykaz zakwalifikowanych wniosków, o których mowa w ust. 1 wraz z kwotą dofinansowania  
i ubiegającym się o dofinansowanie podmiotem stanowi załącznik do uchwały. 
 

§ 2 
 

1. Udziela się dotacji z budżetu Powiatu Krapkowickiego na zadanie określone w § 1 ust. 1  
na łączną kwotę 62 316,23  zł. 

2. Szczegółowe zasady realizacji inwestycji oraz rozliczenie jak również kwota dotacji zostaną 
określone w umowach. 
 

§ 3 
 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Budownictwa i Środowiska.  
 

§ 4 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

                                                                                   

Podpisy członków Zarządu: 
 

Maciej Sonik                                     .............................. 

Sabina Gorzkulla – Kotzot               .............................. 

Genowefa Kozubek – Kopecka      .............................. 

Tomasz Sokołowski                          .............................. 

Ryszard Reszczyński                         ............................... 



        Załącznik  
        do Uchwały Nr 1259/2014 
        Zarządu Powiatu Krapkowickiego 
        z dnia 30 października 2014 r.  
 

Lp. Wnioskodawca Nazwa inwestycji 
Kwota 

dofinansowania 

1     Małgorzata i Alfons Boronowscy Zakup i montaż kolektorów słonecznych 1581,40 zł 

2 Ewelina i Jacek Jeziorowscy Zakup i montaż kolektorów słonecznych 1346,09 zł 

3 Urszula Pelka Zakup i montaż kolektorów słonecznych 1337,20 zł 

4 Stanisław Kuc Zakup i montaż kolektorów słonecznych 1581,40 zł 

5 Adrian Stefan Wymiana kotła c.o. węglowego na gazowy 2000,00 zł 

6 Bernard Iskra Zakup i montaż kolektorów słonecznych 1530,79 zł 

7 Wolfgang Kroll Zakup i montaż kolektorów słonecznych 1891,30 zł 

8 Aurelia Nocoń Zakup i montaż kolektorów słonecznych 1007,02 zł 

9 Joachim Gajda Zakup i montaż kolektorów słonecznych 1581,40 zł 

10 Brunon Mandala Zakup i montaż kolektorów słonecznych 1581,40 zł 

11      Marta Sakowska-Dzieniszewska Zakup i montaż kolektorów słonecznych 1581,40 zł 

12 Tomasz Biernacki Zakup i montaż kolektorów słonecznych 1581,40 zł 

13 Waldemar Broj Zakup i montaż kolektorów słonecznych 1164,08 zł 

14 Ewa Kołek Zakup i montaż kolektorów słonecznych 1638,20 zł 

15 Tomasz Stora Zakup i montaż kolektorów słonecznych 1154,74 zł 

16 Klaudia Zermann Zakup i montaż kolektorów słonecznych 1581,40 zł 

17 Łucja Doleżych Zakup i montaż kolektorów słonecznych 1057,42 zł 

18 Izabela i Andrzej Hytrek Zakup i montaż kolektorów słonecznych 1528,90 zł 

19 Marian Paterek Zakup i montaż kolektorów słonecznych 1922,81 zł 

20 Leszek Karkos Zakup i montaż kolektorów słonecznych 1667,83 zł 

21 Anna i Norbert Cerman Zakup i montaż kolektorów słonecznych 1581,40 zł 

22 Elżbieta i Marian Wygasz Zakup i montaż kolektorów słonecznych 1016,47 zł 

23 Józef Sgraja Zakup i montaż kolektorów słonecznych 1337,20 zł 

24 Zygmunt Hawzner Zakup i montaż kolektorów słonecznych 1581,40 zł 

25 Elżbieta Weihs Zakup i montaż kolektorów słonecznych 1581,40 zł 

26 Waldemar Prusko Zakup i montaż kolektorów słonecznych 1665,80 zł 

27 Jan Wiora Zakup i montaż kolektorów słonecznych 1037,47 zł 

28 Karina i Damian Kazik Zakup i montaż kolektorów słonecznych 1581,40 zł 

29 Bernard Miczka Zakup i montaż kolektorów słonecznych 1415,45 zł 

30 Andrzej Pawelec Zakup i montaż kolektorów słonecznych 2000,00 zł 

31 Norbert i Gabriela Wąsik Zakup i montaż kolektorów słonecznych 2000,00 zł 

32 Andrzej Czaja Zakup i montaż kolektorów słonecznych 1447,85 zł 

33 
    Helena Winkler-Wyszka i Roman 

Wyszka 
Zakup i montaż kolektorów słonecznych 1768,91 zł 

34 Gabriela Nowak Zakup i montaż kolektorów słonecznych 1864,51 zł 

35 Edyta i Konrad Kazik Zakup i montaż kolektorów słonecznych 1282,99 zł 

36 Norbert Jelito Zakup i montaż kolektorów słonecznych 1581,40 zł 

37 Gabriela Bryś Zakup i montaż kolektorów słonecznych 1452,00 zł 

38 Beata i Jan Pielok Zakup i montaż kolektorów słonecznych 1016,40 zł 

39 Beniamin Grzesik Zakup i montaż kolektorów słonecznych 2000,00 zł 

40 Sebastian Maczurek Zakup i montaż kolektorów słonecznych 1581,40 zł 

41 Sylwia Ralko Zakup i montaż kolektorów słonecznych 1206,60 zł 



 

 
Uzasadnienie 

do projektu uchwały Zarządu Powiatu Krapkowickiego 
 

w sprawie: wyboru wniosków o dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska oraz 
udzielenia dotacji z budżetu Powiatu Krapkowickiego w 2014 roku 

 

W związku z podjętą uchwałą nr XI/69/2011 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 25 października 
2011 r. wraz z jej zmianami w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji ze środków budżetu powiatu 
pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar 
pieniężnych za przekroczenie lub naruszenie wymogów korzystania ze środowiska, do Starostwa 
Powiatowego w Krapkowicach wpłynęło 147 wniosków o udzielenie dofinansowania na realizację 
inwestycji z zakresu ochrony środowiska.  

Wnioski pozytywnie zweryfikowane w liczbie 146, zakwalifikowano zgodnie z „Regulaminem 
określającym tryb rozpatrywania wniosków o dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska  
i gospodarki wodnej”, przyjętym uchwałą nr 409/2012 Zarządu Powiatu Krapkowickiego z dnia  
23 kwietnia 2012, zmienioną uchwałą nr 518/2012 z dnia 13 września 2012 r., do I lub II klasy 
planowanego do uzyskania efektu ekologicznego.   

Do klasy I, o bardzo wysokim efekcie ekologicznym, należą inwestycje polegające na wymianie 
starego kotła węglowego c.o. na kotły opalane biomasą lub gazem oraz zakup i montaż kolektorów 
słonecznych. Do klasy tej zakwalifikowano 126 wniosków. Pozostałe 20 wniosków wykazuje mniejszą 
efektywność ekologiczną, która jest głównym czynnikiem weryfikacji merytorycznej wniosku i tym 
samym kwalifikują się do klasy II. 

Do tej pory zrealizowano pierwsze 54 wnioski z I klasy planowanego do uzyskania efektu 
ekologicznego, udzielając dofinansowania w wysokości 20% kosztów kwalifikowanych, nie więcej 
jednak niż 2000 zł.  

Uchwała nr LI/319/2014 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 30 października 2014 r. w sprawie 
zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2014 rok, zagwarantowała w dziale 900 rozdziale 90005 
paragrafie 6230 zwiększenie środków na udzielenie przedmiotowych dotacji do kwoty  164 430 zł. 

W związku z powyższą zmianą możliwe jest udzielnie dofinansowania następnym 41 wnioskodawcom 
na łączna kwotę 62 316,23 zł. Pozostałe wnioski dofinansowywane będą w miarę zwiększenia 
środków finansowych na ten cel, w ciągu bieżącego i przyszłego roku.  

Proponuję przyjąć niniejszą uchwałę w przedstawionej formie. 
 

 
 
 
 
 
 

 
Dokument sporządziła: Anna Piosek, Inspektor Wydziału BS  
Na zarządzie referuje: Katarzyna Gondek – Jaśkowska, Dyrektor Wydziału BS 

 


