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RS.0003.4.2021 

 

 

Pani 

Halina Mądra 

Przewodnicząca Rady Miejskiej 

w Świebodzicach      

w/m  
 

 

 

 W odpowiedzi na zapytanie Pana Patryka Białego - Radnego Rady Miejskiej  

w Świebodzicach, przekazane przy piśmie znak: BR.0003.41.2021.AZ  

z dnia 23.06.2021 r. dotyczące kwot zabezpieczonych w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej, informuję, że Rada Miejska w Świebodzicach w dniu 12 marca 2020 r. podjęła 

uchwałę nr XXVII/184/2020 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Świebodzice na lata 2020-2026, w której wprowadzono do wykazu przedsięwzięć 

nowe zadanie finansowane ze środków budżetu Unii Europejskiej, pn. „Wymiana 

wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie 

wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”.  

W załączniku nr 2 do uchwały nr XLIII/266/2021 Rady Miejskiej w Świebodzicach  

z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy 

Świebodzice na lata 2020-2027, w pozycji 1.1.1.4 zaplanowana w 2021 r. jest kwota  

23 021,00 zł na wydatki bieżące dla w/w zadania, a w pozycji 1.1.2.2 zaplanowana jest 

kwota 202 640,00 zł na wydatki majątkowe. Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie 

projektu nr RPDS.03.03.04-02-0008/19-00 zawartej w dniu 02.06.2020 r. wydatki bieżące 

odnoszą się do zarządzania projektem i dotyczą m.in. przygotowania dokumentacji 

aplikacyjnej, opracowania procedur, ogłoszeń w prasie miejscowej, stworzenia strony 

internetowej, utworzenia i prowadzenia punktów kontaktowych dla mieszkańców, 

zapewnienia wsparcia merytorycznego Grantobiorcom (np. pomoc w doborze źródła 

ciepła, oszacowanie zapotrzebowania na OZE), oceny i wyboru wniosków grantowych, 

przygotowania i zawierania umów z Grantobiorcami, rozliczania i wypłacania grantów, 

monitoringu i kontroli projektu, a także obsługi prawnej i księgowej projektu, natomiast 

wydatki majątkowe zostaną przeznaczone na wypłatę grantów dla mieszkańców. 

 



 

Jednocześnie pragnę przypomnieć, że w ramach w/w programu wnioskodawcy mogli ubiegać się 

m.in. o dofinansowanie w formie refundacji w wysokości maksymalnie 10 000,00 zł dla mieszkania  

w budynku wielorodzinnym i 25 000,00 zł dla domu jednorodzinnego.  

 

 

 

 

 
Otrzymują: 

1. Adresat 

2. RS a/a 

 

 

Sporządził:  

Jakub Stolicki  

Wydział Rozwoju, Strategii 

i Zamówień Publicznych  


