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Nowe wydanie „Panoramy Gminy” miało być poświęcone programowi „Czyste Powietrze”. Ale nie możemy uciec od tematu, 
który przyniosło nam życie, zwłaszcza że mieszkańcy gminy i władze samorządowe są w niego mocno zaangażowani...

Tak, wiemy, że jeszcze nie tak 
jak w Alpach, ale samorząd robi 
wszystko, aby powietrze w Gminie 
Oleśnica było coraz czystsze.

Jesteśmy aktywni
Gmina Oleśnica znajduje się na 

82. miejscu wśród gmin w Polsce 
najaktywniejszych w programie 
„Czyste Powietrze”. W IV kwar-
tale 2021 r. zostały złożone w ra-
mach programu 74 wnioski, co 
pozwala na utrzymanie pozycji 
lidera w powiecie oleśnickim. 
Ranking powstał w oparciu o licz-
bę złożonych wniosków oraz licz-
bę jednorodzinnych budynków w 
gminie. Opracowali go Narodowy 
Fundusz Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej, Polski Alarm 
Smogowy i Bank Światowy.

Dzięki rankingowi każdy miesz-
kaniec może sprawdzić, ile wnio-
sków na wymianę „kopciuchów” i 
docieplenie domów zostało złożo-
nych w jego gminie.

Składajcie wnioski!
Mieszkańcy od początku trwa-

nia programu Czyste Powietrze 
mają wsparcie w wypełnianiu 

wniosków w ramach funkcjono-
wania Punktu Informacyjno-Kon-
sultacyjnego w Urzędzie Gminy. 
Podpisanie porozumienia z Wo-
jewódzkim Funduszem Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej  
we Wrocławiu umożliwiło skła-
danie wniosków bezpośrednio w 
Urzędzie Gminy, bez konieczno-
ści przesyłania ich do Wrocławia 
przez wnioskodawcę, co znacznie 
usprawniło i przyśpieszyło proces 
aplikowania o dofi nansowanie. 

Zachęcamy Państwa do skorzy-
stania z programu „Czyste Powie-
trze” za pośrednictwem Urzędu 
Gminy Oleśnica. Dotacje uzyskane 
w ramach programu można łączyć 
z termomodernizacyjną ulgą po-
datkową. Odliczeniu od podatku 
podlega ten wydatek, który nie zo-
stał dofi nansowany w ramach do-
tacji. Wybierając program „Czyste 
Powietrze”, oszczędzamy na wy-
datkach związanych z ogrzewa-
niem domu, efektywniej zarządza-
my energią cieplną oraz skutecznie 
unikamy chorób związanych z za-
nieczyszczonym powietrzem.

Wójt Gminy Oleśnica podejmuje 
wszelkie działania, aby jak najwię-

cej osób wymieniło nieefektywny 
kocioł na nowy, przeprowadziło 
termomodernizacje swoich do-
mów, zainwestowało w odnawial-
ne źródła energii. To bowiem real-
nie przekłada się na lepszą jakość 
powietrza w naszym regionie. 

Link do rankingu: polskialarm-
smogowy.pl/ranking/iv-kw-2021

Ile można dostać?
W programie Czyste Powietrze 

do 25 stycznia 2022 r. funkcjono-
wały dwa poziomy dofi nansowa-
nia. 

Pierwszy, podstawowy, do 30 
tys. zł dla osób z rocznym docho-
dem do 100 tys. zł, oraz drugi – 
podwyższony - do 37 tys. zł, licząc 
przeciętny miesięczny dochód na 
osobę do 1.564 zł w gospodarstwie 
wieloosobowym i do 2.189 zł w go-
spodarstwie jednoosobowym.

Już 25 stycznia tego roku roz-
począł się nabór wniosków do 
trzeciego – najwyższego poziomu 
dofi nansowania - w którym  prze-
widziano nawet 69 tys. zł maksy-
malnej dotacji przy 90%  kosztów 
kwalifikowanych. Przeciętny do-
chód na jednego członka gospodar-

stwa domowego w tym przypadku 
wynosi do 900 zł (gospodarstwa 
wieloosobowe) lub do 1.260 zł ( 
gospodarstwa jednoosobowe). Al-
ternatywą do tego kryterium do-
chodowego jest ustalone prawo do 
otrzymywania przez wnioskodaw-
cę zasiłku stałego, zasiłku okreso-
wego, zasiłku rodzinnego lub spe-
cjalnego zasiłku opiekuńczego.

Najwyższy poziom dofinan-
sowania nie będzie dostępny w 
ścieżce bankowej, czyli kredycie 

„Czyste Powietrze”, dostępnym w 
przypadku podstawowego i pod-
wyższonego poziomu dofi nanso-
wania.

Zachęcamy Państwa do skorzy-
stania z programu „Czyste Powie-
trze” za pośrednictwem Urzędu 
Gminy Oleśnica. Punkt Informa-
cyjno-Konsultacyjny: (osoba pro-
wadząca Punkt - Eliza Kołcz pok. 
nr 14  tel. 71/314-02-14, adres e-mail: 
eliza.kolcz@olesnica.wroc.pl)

Trwa gminna akcja pomocy fi-
nansowej dla uchodźców - „Razem 
dla Ukrainy”. Obecnie większość 
zbiórek koncentruje się na pomocy 
rzeczowej, istnieje jednak potrzeba 
wsparcia fi nansowego uchodźców 
przybywających na teren naszej 
gminy.

3 marca w Oleśnicy powołano 
Komitet Społeczny Gminy Oleśni-
ca o nazwie Razem dla Ukrainy, 
którego celem jest pomoc fi nanso-
wa dla uchodźców z tego kraju. W 
skład Komitetu wchodzą: Marcin 
Kasina – wójt Gminy Oleśnica, 

Jarosław Telka – dyrektor Gmin-
nego Ośrodka Pomocy Społecznej, 
Urszula Szymańska – kierownik 
Referatu Organizacyjnego.

W Urzędzie Gminy Oleśnica 
został powołany też Zespół Koor-
dynujący Pomoc Dla Uchodźców i 
uruchomiono dedykowany adres 
e-mail oraz grupę na Fb - Gmi-
na Oleśnica Dla Ukrainy. Można 
poprzez nie zgłaszać gotowość 
udzielenia pomocy, potrzebę 
otrzymania pomocy, wolontariat. 
Można także zaoferować usługi 
transportowe, zakwaterowanie 

oraz wyjaśnić wątpliwości zwią-
zane z przyjęciem uchodźców. Tą 
drogą koordynowane będą rów-
nież zbiórki rzeczowe.  

Dbamy o czyste powietrze, pomagamy Ukrainie

Gmina Oleśnica, tu się oddycha...
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