
REGULAMIN

Przyznawania darowizny pieniężnej w 2016 r. dla mieszkańców Gminy Siechnice, korzystających z
ciepła sieciowego wyprodukowanego przez KOGENERACJĘ S.A.  

§ 1

Regulamin określa zasady dofinansowania opłat za ciepło sieciowe mieszkańcom Gminy Siechnice,
będącym w trudnej sytuacji finansowej, przyznawanego na mocy Porozumienia zawartego pomiędzy
Gminą Siechnice a Zespołem Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. 

§ 2

1. Zgodnie z zapisami Porozumienia pomoc w dofinansowaniu przysługuje osobom: 

1) pozostającym w trudnej sytuacji materialnej, tzn. osobom samotnie gospodarującym oraz rodzinom,
których miesięczny dochód w rozumieniu ustawy o dodatkach mieszkaniowych (Ustawa z dnia 21
czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 966 z późniejszymi zmianami)
nie przekracza odpowiednio 1544,48 zł w gospodarstwie jednoosobowym oraz 1103,20 zł na osobę w
rodzinie; 

2) stale zamieszkującym na terenie Gminy Siechnice; 

3) korzystającym z ciepła sieciowego wyprodukowanego przez KOGENERACJĘ S.A. na podstawie
umowy sprzedaży ciepła 

które złożą w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Siechnicach,  ul. Żernicka 17, 55-010 Święta
Katarzyna, kompletny wniosek o przyznanie dofinansowania. 

2. Aby otrzymać dofinansowanie w danym miesiącu (październiku, listopadzie lub grudniu), należy
złożyć wniosek do 15 dnia danego miesiąca. Jeden wniosek uprawnia do otrzymania dofinansowania
w bieżącym i kolejnych miesiącach – włącznie do grudnia 2016 r. 

§ 3

1. Dofinansowanie otrzymają osoby, które spełniają kryteria podane w § 2 pkt 1. 

2. Dofinansowanie otrzymają także osoby, które w okresie od października 2016 r. do grudnia 2016 r.
pobierają  lub będą pobierać dodatek mieszkaniowy i  spełniają  kryteria  wymienione w § 2 pkt  1.
Osoby te zwolnione są z konieczności składania wniosku,  o którym mowa w § 2 pkt 1. 

§ 4

Dofinansowanie  będzie  miało  formę  pieniężną,  przekazywaną  bezpośrednio  na  konto  zarządców,
administratorów budynków mieszkalnych lub innych uprawnionych podmiotów, mających podpisaną
umowę sprzedaży ciepła przez KOGENERACJĘ S.A. 

§ 5

1. Kwota darowizny, tzn. 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych), zostanie podzielona na trzy
miesięczne  transze.  Przysługująca  na  dany  miesiąc  kwota  zostanie  podzielona  na  odbiorców
spełniających warunki z §2 i przyznana w równej wysokości.  

2.  W przypadku,  gdy w danym miesiącu kwoty darowizny nie  uda się  rozdysponować  w pełnej
kwocie,  pozostałe  środki  finansowe  zostaną  przyznane  i  wypłacone  w  miesiącu  grudniu  2016  r.
osobie/rodzinie o których mowa w § 3, osiągającej najniższy miesięczny dochód spośród wszystkich
uprawnionych.  

§ 6



Pracownik  Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Siechnicach  odpowiedzialny  za  dodatki
mieszkaniowe, będzie przygotowywał co miesiąc listę wypłat dofinansowania, zawierającą wszelkie
niezbędne do wypłaty dane. Lista będzie następnie przekazywana Głównemu Księgowemu, który po
zatwierdzeniu dokona przelewów na konta odpowiednich podmiotów. 

§ 7

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 26.09.2016 r.  


