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Pan

Marcin Małecki

Radny Rady Miasta Kalisza

Szanowny Panie Radny,

w  odpowiedzi  na  interpelację  z  19.07.2022  r.  w  sprawie  naboru  wniosków  na  dofinansowanie
wymiany pieca grzewczego uprzejmie informuję, że miasto Kalisz dotuje zmianę systemu ogrzewania
opartego na paliwach stałych na ekologiczne (gazowe, elektryczne, olejowe, z miejskiego systemu
ciepłowniczego, pompa ciepła) zgodnie z terminami wskazanymi w uchwale Nr XXXVII/549/2021
Rady Miasta Kalisza z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji
celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych realizowanych przez podmioty
niezaliczone  do  sektora  finansów  publicznych  oraz  jednostki  sektora  finansów  publicznych
będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi, obowiązującej od 1 lipca 2021 r.

Wskazane w treści uchwały daty nie są przypadkowe a wynikają wprost z art. 250 ustawy o
finansach  publicznych,  zgodnie  z  którym,  dotacja  może  być  wykorzystana  przez  beneficjenta
dotacji  wyłącznie  na  wydatki  ponoszone  po  zawarciu  umowy  o  dotację, natomiast  termin
wykorzystania dotacji nie może być dłuższy niż do 31 grudnia danego roku budżetowego. 

Liczba  przydzielanych  dotacji  jest  limitowana  wysokością  środków  zabezpieczonych  na
realizację inwestycji  w uchwale Rady Miasta Kalisza w sprawie budżetu Kalisza na dany rok.
W roku bieżącym łącznie wpłynęło 325 wniosków, podpisano 203 umowy na kwotę  1 421 000 zł.
Pozostałe  wnioski zostaną ewentualnie  rozpatrzone po zakończeniu analizy budżetu za I  półrocze
2022 r. i wynikających z niej możliwościach finansowych miasta Kalisza.

Reasumując, wyjaśniam, że proponowana zmiana uchwały w zakresie kwalifikowania do uzyskania
dotacji  kosztów ponoszonych  po dniu  złożenia  wniosku  jest  niezgodna  z  obowiązującą  ustawą  i
stanowi istotne naruszenie prawa.

Łączę wyrazy szacunku

                                                    

                                   

w z. Prezydenta Miasta Kalisza
/…/

Grzegorz Kulawinek

Wiceprezydent Miasta Kalisza



Kalisz, 19.07.2022 roku 
 

Marcin Małecki   

Radny Rady Miasta Kalisza 

Sz. P. 

Krystian Kinastowski 
Prezydent Miasta Kalisza 

 

INTERPELACJA 

Zgodnie z §27 Statutu Miasta Kalisza składam w formie interpelacji pismo od 

mieszkańca Kalisza w sprawie naboru wniosków na dofinansowanie wymiany pieca 

grzewczego. 
 

                                             Szanowny Panie Prezydencie. 

 W związku z trudnościami w nabyciu ekogroszku jakie pojawiły się po nałożeniu 

embarga na sprowadzany z Rosji surowiec, podjęliśmy decyzję o wymianie istniejącego 

dotychczas pieca na ekogroszek, na pompę ciepła. Nie ma przy naszej ulicy nitki gazociągu i 

pompa ciepła to jedyne na obecną chwilę proekologiczne rozwiązanie. 

 Zatem w miesiącu maju br. podpisaliśmy umowę na montaż pompy ciepła, zgodnie z 

którą wykonawca zobowiązuje sie w terminie do 30 września 2022 do zainstalowania w 

naszym budynku przedmiotowej pompy ciepła, a z kolei my zobowiązaliśmy się min. do 

uregulowania w tym terminie całości należności. 

 W zawiązku z zaistniała sytuacją związaną z dostępnością węgla i jego pochodnych w 

ostatnim czasie wzrosło zapotrzebowanie na pompy ciepła i ich brak na rynku a to z kolei 

pociąga za sobą zamawianie tych urządzeń z dużo wcześniejszym wyprzedzeniem. 

 Ponadto sam zakup pompy ciepła to spory wydatek, w naszym przypadku to ok 45 tys. 

zł, dlatego też w kalkulacji opłacalności inwestycji uwzględniliśmy dwie dotacje: jedna z 

Miasta Kalisza w kwocie 7 tys zł a druga z programu Czyste Powietrze w kwocie ok 12,5 tys. 

zł. 

 Od 01.07.2022 w Urzędzie Miejskim w Kaliszu ruszył nabór wniosków na 

dofinansowanie do wymiany pieca. W zeszłym tygodniu złożyliśmy ów wniosek. I tu 

wystąpiła następująca sytuacja: zostaliśmy poinformowani przez osobę przyjmującą wniosek, 

że nasz wniosek nie zostanie rozpatrzony pozytywnie ze względu na brak środków. Oraz to, 

że jest jakaś szansa, że może będą na to środki w połowie listopada 2022 i wtedy by 

ewentualnie mogło nastąpić podpisanie umowy na dofinansowanie. I co najważniejsze, 

warunkiem otrzymania dofinansowania jest wykonanie inwestycji po podpisaniu umowy 

o dofinansowanie. 



 W naszym przypadku (i pewnie także każdego innego mieszkańca Kalisza) to jest 

nierealne z następujących powodów: 

1. Jak wspomniałem powyżej, maksymalny termin realizacji inwestycji zakreśla wspomniana 

wyżej umowa, 

2. Ponadto termin zakreślony w umowie został ustalony w ten sposób, abyśmy nie musieli 

kupować ekogroszku, którego może w ogóle nie być, albo może być dostępny na wolnym 

rynku po bardzo wysokich cenach, (obecnie na wolnym rynku cena ekogroszku o 

podwyższonej kaloryczności to koszt ok 4300 zł /  tonę), 

3. Oraz to, że termin jest przed rozpoczęciem sezonu grzewczego aby nie było kilkudniowych 

przerw w ogrzewaniu w trakcie wykonywania prac np. w okresie zimowym. 

 

 W mojej ocenie zasady przyznawania są "nieludzkie" bowiem trudno jest w dniu 

podpisania umowy z wykonawcą, (kiedy obecnie następuje to na 9 miesięcy przed 

planowanym montażem) przewidzieć, kiedy Miasto Kalisz będzie miało środki na 

dofinansowanie aby móc wpasować się datami i załapać się na dotacje. 

 I jeszcze chyba najważniejsza kwestia- proekologiczna: program dotacji ma 

służyć chyba temu aby miasto było mniej zanieczyszczone spalinami, zatem pewnie 

lepiej aby ta wymiana pieca nastąpiła wcześniej, niż czekanie z wyminą na to, aż będą 

środki w budżecie. 

 Dodatkowo analizując treść uchwały Rady Miasta z dnia 08.04.2021 nr 

XXXVII/549/2021 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie 

kosztów inwestycji proekologicznych realizowanych przez podmioty niezaliczone do sektora 

finansów publicznych oraz jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub 

powiatowymi osobami prawnymi mamy następujące zapisy: 

-w par. 7 ust. 7. Dotacja udzielana jest na podstawie umowy zawieranej w formie pisemnej  

- w par 7 ust. 10 Terminy przeprowadzania oględzin i podpisania umowy uzgadniane są z 

Wnioskodawcą  

- w par 7 ust. 11 Do kosztów kwalifikujących się do uzyskania dotacji zalicza się koszty 

ponoszone po dacie zawarcia umowy wskazanej w ust. 7. 

 Zasadnym zatem wydaje się zmiana par. 7 ust. 11 na następującą treść: 

"Do kosztów kwalifikujących się do uzyskania dotacji zalicza się koszty ponoszone po dacie 

złożenia wniosku wskazanego w par 7 ust. 1." 

 

 



P.S. 

Wczoraj była wizja z Urzędu Miejskiego, 
Pani teraz powiedziała, że środki może (tak, wszędzie te terminy może) będą uruchomione w 

październiku a 15-ty listopada to maksymalny termin na rozliczenie dotacji czyli zamknięcie 

inwestycji i przedłożenie faktur. 
Co nie zmienia faktu, że i takie zasady są nieludzkie bowiem ktoś ma teoretycznie termin 2 

tygodnie na wymianę, teoretycznie jest to możliwe ale w praktyce to trudne do wykonania, 

bowiem wykonawca - firma montująca musiałby nic nie robić tylko czekać w pogotowiu na 

sygnał że zaczynamy bo jest dotacja. 

 

 

 

 

 

Z poważaniem 

Marcin Małecki 
  
 

 

 


