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Wczoraj (31.07) w sali sesyjnej Urzędu Miasta Skoczowa podpisano porozumienie pomiędzy
Gminą Skoczów, a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Katowicach. Porozumienie ma na celu ustalenie zasad wspólnej realizacji Programu „Czyste
Powietrze” na terenie Gminy.

Gmina Skoczów podpisała porozumienie z WFOŚiGW w Katowicach ws. Programu "Czyste Powietrze" / fot. MSZ

WFOŚiGW w Katowicach wspólnie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz innymi
wfośigw realizuje program „Czyste Powietrze”. Celem tego programu jest poprawa efektywności energetycznej oraz
zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery z istniejących jednorodzinnych budynków
mieszkalnych lub uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza pochodzących z nowo budowanych jednorodzinnych
budynków mieszkalnych.
Od 29 lipca 2019 roku Program uległ zmianom, polegającym m.in. na tym, że umożliwiono gminom udział w procesie
wdrażania Programu. Gminy na podstawie zawartych dobrowolnie porozumień z wfośigw będą przyjmować wnioski
o dofinansowanie oraz dokonywać wstępnej weryfikacji. Usprawni to cały proces i ułatwi potencjalnym
wnioskodawcom skorzystanie z Programu. Dzięki porozumieniu wnioski można składać bezpośrednio do
gmin.Fundusze można pozyskać zarówno na ogrzewanie (węzeł cieplny, kotły C.O. na pellet, pompy ciepła,
ogrzewanie elektryczne, kotły na gaz, kotły C.O. na węgiel, kotły C.O. olejowe) jak i termomodernizację (np.
fotowoltaika, panele słoneczne). Wysokość dofinansowania można sprawdzić tutaj.
W środę (31.07) takie porozumienie o współpracy podpisała Gmina Skoczów. Jest to 15 gmina z terenu województwa
śląskiego, która będzie pomagać przy wdrażaniu Programu „Czyste Powietrze”. Jak zapewnia Prezes Zarządu
WFOŚiGW lista chętnych gmin do współpracy nie jest zamknięta. Na chwilę obecną w naszym województwie od

początku uruchomienia Programu, złożonych zostało blisko 9 tys. wniosków. Jest to tak naprawdę
największa liczba złożonych wniosków w całym kraju spośród wszystkich województw. Również na chwilę
obecną mamy największą liczbę rozpatrzonych wniosków, czyli przyznanych decyzji. Jest to około 50%
złożonych wniosków i ponad 150 mln zł, które WFOŚiGW przyznał na realizację tego Programu. Można
powiedzieć, że jest to wielokrotnie więcej niż do tej pory, czyli przed uruchomieniem Programu, WFOŚiGW
realizował. Rocznie na indywidualne programy, regionalne np. Program Stop Smog - Fundusz przeznaczał
około 10 mln zł rocznie. W tej chwili po niespełna roku obowiązywania Programu „Czyste Powietrze” środki
przeznaczone na walkę ze smogiem to już ponad 150 mln zł. Co pokazuje skalę przyśpieszenia naszych
działań w tym zakresie – mówił Tomasz Bednarek Prezes Zarządu WFOŚiGW w Katowicach.
Głos zabrał również Burmistrz Skoczowa Mirosław Sitko. Od początku minionej kadencji wybudowaliśmy ponad
70 km kanalizacji sanitarnej. Oddaliśmy do użytku bardzo nowoczesną oczyszczalnię ścieków. Podjęliśmy
również działania, które uświadamiają mieszkańcom czym oddychają. Zamontowaliśmy dwa urządzenia
do pomiaru jakości powietrza na terenie Miasta Skoczowa. Od początku ubiegłej kadencji podjęliśmy
inicjatywę na miarę swoich możliwości wyposażania chętnych w nowoczesne kotły do spalania paliw
stałych. Na początku były to kotły 5 generacji. Później również gazowych. W tym roku tylko kotły gazowe
wchodziły w grę. W związku z tym będziemy to kontynuować. W sumie wydaliśmy na przestrzeni 5 lat około
2 mln zł. Zechciało wymienić swoje kotły ponad 150 mieszkańców nieruchomości – wyliczał podjęte przez
miasto działania w zakresie ochrony środowiska, Mirosław Sitko.
Włodarz zwrócił uwagę, iż w Skoczowie odbyło się kilka spotkań skierowanych do mieszkańców podczas których
omówiony został Program „Czyste Powietrze”. Jednak jak zauważył Burmistrz, wniosków nie złożono zbyt wiele.
Dlatego też Gmina postanowiła podpisać porozumienie z WFOŚiGW w Katowicach. To znacznie usprawni pracę
WFOŚiGW. Wnioski będą sprawniej rozpatrywane, szybciej mieszkańcy będą mogli pozyskać środki na
realizację swoich zamierzeń. My ze swej strony deklarujemy wydelegowanie do przeszkolenia
pracowników, którzy będą zajmować się tym w najbliższym czasie. Uruchomimy biuro. Założenie jest takie,
że wszystkie wnioski które wpłyną do nas, czy do WFOŚ będą rozpatrywane tutaj, a następnie przez nas po
weryfikacji kierowane do WFOŚ i ta procedura jest bardzo szczegółowo opisana i stanowi załącznik do
porozumienia. Myślę, że dzięki tym działaniom większa liczba mieszkańców będzie chciała uczestniczyć w
Programie „Czyste Powietrze” bo będzie miała po prostu bliżej. Informacja od kiedy ruszy biuro z obsługą i
przyjmowaniem wniosków zostanie ogłoszona w mediach w najbliższym czasie – zapewniał włodarz.
W Skoczowie ma zostać przeszkolonych 3 pracowników. 2 pracowników będzie się wnioskami zajmowało
bezpośrednio oraz Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. Punkt będzie funkcjonował w
ramach tego właśnie wydziału. Prawdopodobnie biuro ruszy już w tym miesiącu. W spotkaniu podczas którego
podpisano porozumienie, uczestniczył również Jan Kawulok Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej WFOŚiGW oraz
Przemysław Drabek członek Rady Nadzorczej WFOŚiGW. Chciałbym zaapelować do wójtów, burmistrzów tych
gmin, które jeszcze się wahają . Ten dobry przykład Skoczowa powinien emanować na wszystkie gminy w
powiecie cieszyńskim, bielski, żywieckim itd. Taka pomoc dla mieszkańców to dobry przykład – apelował
Drabek.
Jeżeli mieszkaniec złoży wniosek i spełni wszystkie warunki to zgodnie z zapisami Programu, na rozpatrzenie wniosku
jest obecnie 90 dni roboczych. Dzięki zawartym porozumieniom jest szansa na skrócenie tego okresu. To z czym
borykamy się na dziś to jakość złożonych wniosków. Ponad 90% składanych wniosków wymaga z naszej
strony korekt. To wpływa na czas rozpatrywania wniosku. Mamy nadzieję, że dzięki temu, że ewentualne
poprawki będą miały miejsce na miejscu, w gminach, to pozwoli na polepszenie jakość składanych
wniosków i skrócenie czasu ich rozpatrywania – dodał Tomasz Bednarek.
Więcej informacji o Programie „Czyste Powietrze” można znaleźć tutaj:
WFOŚiGW Katowice
nfośigw
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