
Załącznik Nr 1 do 
Zarządzenia nr…………….
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia ……

Regulamin powołania, funkcjonowania i pracy Komisji 

§ 1.  Powołanie Komisji 
1. Komisję powołuje się w celu opiniowania wniosków o udzielenie dotacji celowej na 

zadania inwestycyjne z zakresu ochrony środowiska, zwanych dalej wnioskami, 
realizowane na zasadach określonych w Programie Ograniczania Niskiej Emisji dla 
miasta Krakowa przyjętym uchwałą nr XXI/275/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 06 lipca 
2011 roku, zwanego dalej Programem.

2. Komisję powołuje Prezydent Miasta Krakowa.
3. Propozycje składu komisji przygotowuje wydział realizujący konkurs.
4. Komisja powoływana jest na rok.
5. W skład komisji wchodzi:

1) przewodniczący komisji – Dyrektor Wydziału Kształtowania Środowiska, zwanego 
dalej Wydziałem, lub osoba go zastępująca,

2) dwóch przedstawicieli Wydziału Kształtowania Środowiska,
3) przedstawiciel Wydziału Finansowego,
4) przedstawiciel Wydziału Gospodarki Komunalnej.

6. Do prac komisji przewodniczący komisji może zaprosić z głosem doradczym osoby 
posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie, obejmującej zakres zadań publicznych, 
których konkurs dotyczy.

7. W skład komisji nie mogą wchodzić osoby reprezentujące podmioty, biorące udział 
w konkursie.

 § 2.  Zasady funkcjonowania Komisji 
1. Członkowie komisji wypełniają oświadczenie o bezstronności przy opiniowaniu 

wniosków w stosunku do wnioskodawców biorących udział w konkursie, zgodnie 
z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

2. Posiedzenia komisji zwołuje jej przewodniczący.
3. Komisja podejmuje decyzje zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby 

głosów decyduje głos przewodniczącego.
4. Każde posiedzenie komisji jest protokołowane.
5. Komisja opiniuje wnioski w terminie do 60 dni od daty określającej końcowy

termin składania wniosków.

§ 3.  Zakres działania Komisji
1. Komisja dokonuje oceny wniosków pod względem formalnym, w oparciu o zapisy § 11 

Programu. 
2. Wnioski niespełniające wymogów formalnych podlegają odrzuceniu, a pozostałe wnioski 

ocenie merytorycznej.
3. Ocena merytoryczna wniosków dokonywana jest według kryterium efektu ekologicznego, 

o którym mowa w § 2 pkt 2 Programu, oraz zgodnie z wagami tych kryteriów 
określonymi w ogłoszeniu o naborze wniosków na rok 2011.

4. W przypadku braku środków finansowych na dofinansowanie zadań o tym samym efekcie 
ekologicznym, w dalszej kolejności kryteriami wyboru będą:

1) rodzaj ogrzewania zastosowany przy trwałej zmianie systemu ogrzewania opartego 
na paliwie stałym:



a) podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej,
b) ogrzewanie gazowe,
c) ogrzewanie elektryczne,
d)odnawialne źródło energii

2) termin złożenia wniosku,
3) realizacja zadania na terenach uzdrowiskowych w Swoszowicach - Dzielnica X 

Swoszowice,
4) lokalizacja zadania:

a) Stare Miasto,
b) Grzegórzki,
c) Krowodrza,
d) Dębniki,
e) Zwierzyniec
f) Podgórze
g) pozostałe dzielnice.

5. Kolejność kryteriów wymienionych w przypadku braku środków finansowych 
na dofinansowanie zadań o tym samym efekcie ekologicznym, określona została według 
hierarchii ważności.

6. Po dokonaniu oceny wniosków komisja sporządza Protokół końcowy, którego 
załącznikiem winien być Wykaz ocenionych wniosków wraz z proponowaną kwotą 
dotacji.

7. Ostatecznej akceptacji wniosków oraz proponowanych kwot dotacji dokonuje Prezydent 
Miasta Krakowa lub osoba przez niego upoważniona.


