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u Łącznie ze środków NFOŚiGW oraz WFOŚiGW na zakup
sprzętu dla strażaków w 2019 roku przeznaczono 10 mln zł.

Chronią, pomagają

Fot. WFOŚiGW w Katowicach

i ratują życie

D

ruhowie z Ochotniczych Straży Pożarnych
z województwa śląskiego otrzymali 43 promesy na wozy ratowniczo-gaśnicze. Wśród
nich byli także strażacy z powiatu mikołowskiego, m.in. z OSP
Mokre.
Z nowych wozów cieszyć się mogą także druhowie, m.in. z powiatu będzińskiego, bielskiego, gliwickiego, pszczyńskiego, rybnickiego,
tarnogórskiego, wodzisławskiego,
zawierciańskiego, a także z Dąbrowy Górniczej, Jaworzna, Raciborza
i Siemianowic Śląskich, a z ciężkiego wozu w Bieruniu. Zakup wozów
dla straży pożarnych jest możliwy
dzięki wkładowi finansowemu wielu podmiotów. Łączny koszt samochodów to ponad 30 mln zł, w tym
wkład samorządów. Resztę dołożą

MSWiA i Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jak również Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

WFOŚiGW
w Katowicach już
zaprasza strażaków
do składania
wniosków o zakup
sprzętu oraz wozów
w ramach dwóch
konkursów.
Pierwszy to „Ogólnopolskiego
Programu Finansowania Służb Ratowniczych na rok 2019”. Beneficjentami tychże środków mogą być
podmioty (z wykluczeniem państwowych jednostek budżetowych)

znajdujące się na liście zaakceptowanej przez Ministra Środowiska
w ramach porozumienia Ministrów:
Spraw Wewnętrznych oraz Środowiska z dnia 30.10.2015 r. w sprawie współdziałania w zakresie zwalczania zagrożeń dla środowiska i zostały poinformowane o możliwości
składania wniosków przez WFOŚiGW w Katowicach. Tutaj dofinansowaniem jest dotacja w wysokości
do 50% kosztów kwalifikowanych
przedsięwzięcia. Wnioski wraz załącznikami należy składać w siedzibie Funduszu w Katowicach w terminie do 28 czerwca 2019 r.
Natomiast drugi nabór wniosków dotyczy zakupu sprzętu ratowniczego dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu województwa śląskiego w ramach priorytetu NZ 2.1. Usuwanie skutków
poważnych awarii w środowisku
i doposażenie służb ratowniczych.
Środki przeznaczone na ten cel to
1,5 mln zł. O wsparcie mogą się
ubiegać się Ochotnicze Straże Pożarne lub gminy, na terenie których
działają jednostki OSP. Tu również dotacja wynosi do 50% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Wnioski wraz załącznikami należy składać w siedzibie Funduszu
w Katowicach w terminie do 31 lipca 2019 r.

Fot. Śląska Policja

Hybrydowe radiowozy

dla policjantów, m.in. z Mikołowa

W

Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach odbyło
się uroczyste przekazanie 54 nowych radiowozów, które
zasilą flotę śląskiej policji. Samochody z napędem hybrydowym, zostały zakupione ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, środków samorządowych oraz budżetu KWP w Katowicach.

Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp.
Krzysztof Justyński, który wspólnie z marszałkiem województwa
śląskiego - Jakubem Chełstowskim oraz prezesem Wojewódz-

kiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - Tomaszem Bednarkiem, przekazał
radiowozy komendantom miejskim i powiatowym garnizonu
śląskiego.

- Zmieniamy wizerunek, zmieniamy flotę, zależy nam na ochronie środowiska - podkreślał nadinsp. Justyński.
Radiowozy mają bogate wyposażenie, by zapewnić maksimum
bezpieczeństwa oraz komfort policjantom, którzy będą w nich
pełnić codzienną służbę. Do wyposażenia należą, m.in.: automatyczna skrzynia biegów, automatyczna klimatyzacja oraz kamera cofania. Każdy z pojazdów Toyota Corolla kombi wart jest ponad 102 tys. zł brutto, a pod maską posiada silnik o pojemności
1,8 litra. Łączna moc układu hybrydowego, to 122 KM. Dla przyszłych użytkowników nowo zakupionych pojazdów zaplanowano szkolenia, organizowane przez
dostawcę pojazdów z udziałem
importera. Obejmować one będą część teoretyczną i praktyczną.

prezes odpowiada
gramu. Podpowie nam też, że musimy
mieć okna z trzema szybami, bo tylko
takie refinansujemy. Taki wniosek można stopniowo uzupełniać orientując się
na rynku u wykonawców jakie są możliwości. A jeżeli wpiszemy wartości niedopuszczalną np. dziecięciocentymetrowy styropian, to nas dalej nie przepuści.

wiedliwe, przecież przedstawiają faktury…
- Stąd nasz apel, by kontaktować się
z pracownikami Funduszu, aby uniknąć
kłopotów. Nie do końca wierzyć sprzedawcom, którzy chcąc sprzedać towar
zapewniają nas, że jest on zgodny z wytycznymi programu lub cena za daną
usługę jest konkurencyjna.

- Jednym słowem zanim zaczniemy szukać firmy czy wykonywać remont powinniśmy poznać warunki,
jakie muszą być spełnione, by otrzymać wsparcie z programu „Czyste powietrze”?
- Mamy stawki zwrotu za określone prace, przykładowo za 1 m kwadratowy cieplenia budynku zwracamy
150 zł brutto. Podobnie jest z oknami,
drzwiami czy kotłem. Warto jest poznać
wszystkie warunki, by później nie było
rozczarowania.

- Jednym słowem trzeba trzymać
rękę na pulsie?
- Tak, apelujemy do wnioskodawców, by najpierw ustalili z nami szczegóły, złożyli wniosek, podpisali umowę, a następnie przystąpili do prac. Zapisów w umowie dotyczących spełnienia norm, dyrektyw, certyfikatów trzeba bezwzględnie przestrzegać, a jak
mamy jakiekolwiek wątpliwości, np.
podczas zakupu kotłów, czy wymiany
okien należy skontaktować się z naszymi pracownikami. Nie otrzymają dotacji osoby, które nie będą się sztywno trzymać obowiązujących warunków umowy.

- Dla większości osób takie sztywne stawki, mogą wydawać się niespra-

- Wspomniał pan, że program jest
kompleksowy. Ale 47 700 zł to niedużo, kiedy trzeba dokonać wymiany
okien, drzwi, ocieplić ściany zewnętrze i dach oraz wymienić kocioł?
- Stąd ulgi w podatkach i pożyczki.
Możemy otrzymać dotacje i wziąć pożyczkę, która nie jest obciążona kosztami, a jej oprocentowanie to niespełna 2,5 procenta. Tak naprawdę zwracamy pożyczoną kwotę. Program zakłada
możliwość otrzymania obu form wsparcia, a warunki zabezpieczenia i wymogi są dostępne praktycznie dla każdego.
- Często w Internecie, na portalach
społecznościowych pojawiają się reklamy, w których firmy obiecują pomoc przy wypełnieniu wniosku, załatwieniu dotacji lub wykonaniu audytu
energetycznego…
- Po pierwsze nie wymagamy audytów energetycznych, wnioski nasi pracownicy wypełniają za darmo, a dotacje
lub pożyczkę otrzyma każdy, kto spełni warunki programu. Nie płaćcie pań-

stwo za coś, co otrzymacie za darmo.
Nie dajcie się wprowadzać w błąd. Zanim coś komuś zlecicie zapytajcie u źródła. Nam także zależy, aby jak największa liczba osób skorzystała z programu.
Fundusze prowadzą swoistą rywalizacje, kto będzie najlepszy.
- To, który jest obecnie jest katowicki Fundusz?
- Trzeci pod względem podpisanych
umów i złożonych wniosków. Obecnie mamy 7100 złożonych wniosków

i 2 tys. podpisanych umów na dotacje
i pożyczki.
- A stąd jest najwięcej wniosków?
- Z aglomeracji rybnicko-wodzisławskiej i Raciborza. Ale może jest to spowodowane zamierzeniami władz Rybnika, które chcą wprowadzić równie restrykcyjne przepisy dotyczące niskiej
emisji, jak Kraków.
- Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała: Beata Leśniewska

