
UCHWALA Nr 4801XLIV12018 
RADY MlEJSKlEJ W SEROCKU 

z dnia 21 maja 2018 r. 

w sprawie prryjecia protokolu Komisji Rewizyjnej z kontroli realizacji zadan w zakresie 
dofinansowania wymiany systemow grzewczych na systemy proekologiczne na terenie gminy 
Miasto i Gmina Serock 

Na podstawie art. 18 ust. 1 w zw. z art. 18a ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorzqlzie gminnym (Dz. U. z 2017 r, poz. 1875 z p4tn. zm.) oraz § 128 ust.2,§ 132 usl. 2, § 135 i 
$140 ust. 5 Statutu gminy Miasto i Gm~na Serock stanowiqcego zalqmik do uchwaly Nr 3781XU2013 
Rady Miejskiej w Serocku z dnia 2 patdziemika 2013 r. w sprawie ogloszenia lekstu jednolitego slatutu 
gminy Miasto i Gmina Serock (Dz. Un. Woj. Maz. z 2013 r. poz. 12936), zmienionej uchwalq Nr 
1951XIX12016 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w 
Statucie gminy Miasto i Gmina Serock oraz uchwalq Nr 3861XXXV112017 Rady Miejskiej w Serocku z 
dnia 30 patdzlemika 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie gminy Miaslo i Gmina Serock, 
Rada Miejska w Serocku uchwaia, co nastvpuje: 

Prryjmuje siq protokd Komisji Rewizyjnej z kontroli realizacji zadan w zakresie dofinansowania wymiany 
systembw grrewczych na systemy proekologiczne na lerenie gminy Miasto i Gmina Serock stanowiqcy 
zalqcznik do uchwaly. 

32 

Uchwala wchodzi w tycie z dniem podjqcia. 
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Protok6l 
z kontroli realizacji zadah w zakresle dofinansowania wyrniany systern6w gtzewczych na 

systemy proekologiczne na terenie grniny Miasto i Grnina Serock 

W dniu 15 lutego 2018 r., zgodnie z przyjgtym planem pracy na 2018 r., Komisja Rewizyjna 
w skladzie: 

Przewodniczqca: 
Cztonkowie: 

-Jolanta Kaczmarska 
-9awomir Osiwata 
-Mariusz Rosihski 
-Kazimien Sosnowski 
-Stanistaw Krzyczkowski 

dokonata kontroli realizacji zadah w zakresie dofinansowania wymiany system6w grzewczych na systemy 
proekologiczne na terenie gminy Miasto i Gmina Serock. 
Kontroli dokonano w obecnoki Kierownika Referatu Ochrony Srodowiska, Rolnictwa i LeSnictwa 
- p. Katarzyny Szmyt, przy udziale Kierownika Referatu Organizacyjno-Prawnego i Obslugi Rady Miejskiej 
- p. Rafata Karpihskiego. 

Z informacji przedstawionych przez Kierownika Referatu Ochrony Srodowiska, Rolnictwa 
i LeSnictwa wynika, t e  gmina Miasto i Gmina Serock celem realizowanego zadania jest ograniczenie emisji 
zanieczyszczeh powiet~a pochodzqcych z indywidualnych i r6dd ogrzewania (piedw weglowych). 
W zwigku z powytszym w dniu 30 czerwca 2014 r. Rada Miejska w Serocku podjda uchwalg 
nr 46711112014 (zmienionquchwatq nr 97/W2015 z dnia 27 lipca 2015 roku) w sprawie okreSlenia zasad 
dofinansowania wymiany system6w grzewczych na systemy proekologiczne na terenie gminy Miasto 
i Gmina Serock. 

Celem uchwaly jest dofinansowanie zadah polegajqcych na zastqieniu system6w grzewczych 
innymi, ekologicznymi. Z dofinansowania mogq skorzystat zar6wno osoby fizyczne, wspblnoty 
mieszkaniowe, osoby prawne, p~edsigbiorcy, jak rbwniet jednostki sektora finans6w publicznych. 

Do chwili obecnej gmina dofinansowata zakup 101 piec6w, z nastgpujqcym podziatem: 
16% dofinansowanych kotbw stanowiqpiece na ekogroszek, 76% to piece gazowe i 9% to piece zasilane 
pelletem. 
W poszczegblnych latach dofinansowano zakup: 

- 2014 rok - 2 piec6w, 
- 2015 rok - 20 p i d w ,  

- 2016 rok -30 piec6w, 
- 2017 rok - 27 piecbw, 
- 2018 rok (do 15 lutego 2018 r.) -22 piec6w 
Dotacja w wysokoici 3 000 zt., jednak nie w i p j  nit kwota poniesionych i udokumentowanych koszt6w 

wyplacana jest w jednej transzy. 
Procedure otrzymania dofinansowania rozpoczyna ztotenie do U ~ q d u  Miasta i Gminy w Serocku 

pisemnego zamiaru informujqcego o planowanej wymianie pieca. 
Po zloteniu zamiaru pracownicy udajq sig pod wskazany adres celem weryfikacji zasadnoki 

udzielenia dotacji - sprawdzenie posiadania przez Wnioskodawq pieca weglowego przeznaczonego do 
wymiany. Z przeprowadzonych oglgdzin sporzqdzana jest dokumentacja. Wnioskodawca mote przystapit 
do realizacji zadania - wymiany pieca. 




