Kroczyce, dnia 9.03.2022

PROTOKÓŁ
Z PRZEPROWADZENIA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
1. Przedmiot konsultacji:
Projekt uchwały Rady Gminy Kroczyce w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Kroczyce nr
256/XXXIV/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu realizacji projektu
grantowego pn.: „Ekoenergia – montaż instalacji fotowoltaicznych na potrzeby gospodarstw
w Gminie Kroczyce” poddany konsultacjom społecznym na podstawie Zarządzenia Nr 21/2022
Wójta Gminy Kroczyce z dnia 22 lutego 2022r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji
społecznych dotyczących projektu zmiany uchwały Rady Gminy Kroczyce w sprawie przyjęcia
Regulaminu realizacji projektu grantowego pn.: „Ekoenergia – montaż instalacji fotowoltaicznych
na potrzeby gospodarstw w Gminie Kroczyce”.
2. Opis wykorzystanych form konsultacji:
Konsultacje były prowadzone poprzez umieszczenie projektu uchwały w Biuletynie Informacji
Publicznej w zakładce "Konsultacje społeczne", na stronie internetowej Gminy oraz na tablicy
ogłoszeń Urzędu Gminy Kroczyce.
Konsultacje przeprowadzone były w dwóch formach:
a) poprzez złożenie wypełnionego formularza lub
b) poprzez przedłożenie opinii / propozycji na piśmie.
Konsultacje społeczne prowadzone były w dniach od 2 marca do dnia 8 marca 2022r. do godz.
15.30 w formie pisemnej oraz elektronicznej (adres: Urząd Gminy Kroczyce, 42-425 Kroczyce,
ul. Batalionów Chłopskich 29, adres e- mail: zp2@kroczyce.pl ).
3. Liczba uczestników konsultacji:
W ramach przeprowadzonych konsultacji jedna osoba zgłosiła uwagi.
4. Zestawienie zgłoszonych uwag i propozycji:
Uwaga nr 1:
W § 4 „Szacunkowe koszty i warunki finansowe” w ust. 10 wskazano, że Grantobiorca ma
obowiązek ubezpieczenia instalacji w zakresie co najmniej od gradobicia, pożaru, zalania,
uderzenia pioruna, wichury, przepięć, kradzieży i dewastacji.
Proponuję, aby instalacje fotowoltaiczne ubezpieczane były w zakresie od ognia i innych zdarzeń
losowych.
Ten rodzaj Ubezpieczenia obejmuje co do zasady wskazane powyżej ryzyka, a jednocześnie
z punktu widzenia grantobiorcy nie rodzi konieczności badania Ogólnych Warunków
Ubezpieczeń wszystkich ubezpieczycieli, celem wyszukania produktu ubezpieczeniowego
wypełniającego w pełnym zakresie wskazany powyżej katalog.
Uwaga nr 2:
Zgodnie z § 4 ust. 6 Grantobiorca ma złożyć wraz z wnioskiem o wypłatę grantu między innymi:
- oryginał faktury potwierdzającej zakup i montaż fabrycznie nowych urządzeń,
- dowód zapłaty w oryginale,
- podpisaną i opieczętowaną gwarancję na całość instalacji na okres minimum 10 lat od daty
montażu (nie wskazano, czy kopię, czy oryginał – więc czy należy rozumieć, że chodzi
o oryginał?),
- protokół odbioru instalacji fotowoltaicznej …. ( również nie wskazano, czy kopię, czy oryginał –
więc czy należy rozumieć, że chodzi o oryginał?).

Należy zwrócić uwagę na to, że przedłożenie wraz z wnioskiem o wypłatę grantu oryginału
faktury pozbawia Grantobiorcę możliwości skorzystania z odliczenia poniesionego wydatku
w zakresie nie objętym grantem z ulgi termo modernizacyjnej.
Podobnie z dokumentem protokołu odbioru i dokumentem potwierdzającym gwarancję.
Przekazanie tych dokumentów w oryginale wraz z wnioskiem o wypłatę grantu do gminy
znacznie ogranicza możliwość skorzystania z uprawnień gwarancyjnych w przypadku zaistnienia
jakiejkolwiek awarii, czy usterki.
Mając na względzie powyższe proponuję, aby wraz z wnioskiem o wypłatę grantu konieczne było
załączenie jedynie wskazanych powyżej dokumentów w postaci kopii i okazanie do wglądu
oryginałów tych dokumentów.
5. Informacja o sposobie ustosunkowania się wójta do opinii mieszkańców:
Zgłoszone uwagi uznaje się za zasadne. Uwzględnienie zgłoszonych uwag nastąpi poprzez
wprowadzenie poprawek do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Kroczyce
w sprawie zmiany Uchwały nr 256/XXXIV/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia
Regulaminu realizacji projektu grantowego pn.: „Ekoenergia – montaż instalacji fotowoltaicznych
na potrzeby gospodarstw w Gminie Kroczyce”.
W § 4 Szacunkowe koszty i warunki finansowe
- ust. 6 zostanie zmodyfikowany do następującej treści:
“W celu uzyskania zwrotu wydatków zgodnie z § 4 ust. 1, Grantobiorca winien udostępnić
nieruchomość celem oględzin oraz przedstawić gminie, celem weryfikacji, komplet dokumentów
niezbędnych do wypłaty grantu, których katalog określi umowa o powierzenie grantu.”
Katalog dokumentów wymaganych do wypłaty grantu określony zostanie w ostatecznym wzorze
umowy ustanowionym przez Wójta Gminy Kroczyce z uwzględnieniem zgłoszonej uwagi, co do
zasadności pozostawienia u Grantobiorcy oryginałów wskazanych w zgłoszonej uwadze
dokumentów.
- ust. 10 zostanie zmodyfikowany do następującej treści:
“Grantobiorca ma obowiązek utrzymania w niezmienionej formie instalacji dofinansowanej
w ramach projektu oraz posiadania umowy kompleksowej na sprzedaż i dostawę energii
elektrycznej oraz ubezpieczenia instalacji w zakresie co najmniej od ognia i innych zdarzeń
losowych”.
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Nie dotyczy.
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