
 
 

              
 

 
 
DRODZY MIESZKAŃCY 

 
Przypominamy, że w ramach podpisanego porozumienia pomiędzy Wojewódzkim Funduszem 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, a Miastem i Gminą Sochocin funkcjonuje 

w Urzędzie Miasta i Gminy Sochocin przy ul. Guzikarzy 9 – (I piętro, pok. nr 11)  

Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu „Czyste Powietrze”, w którym kontynuowana jest 

realizacja następujących działań:  

 
1) udzielanie informacji o Programie osobom zainteresowanym złożeniem Wniosku  

o dofinansowanie;  

2) podejmowanie działań mających na celu zidentyfikowanie budynków, których właściciele 

mogliby być potencjalnymi Wnioskodawcami i przedstawienie im korzyści płynących  

z wzięcia udziału w Programie;  

3) wspieranie Wnioskodawców w zakresie przygotowywania Wniosków o dofinansowanie,  

w tym pod kątem spełnienia wymagań określonych w Programie, z zachowaniem należytej 

staranności;  

4) zagwarantowanie dostępności dla Wnioskodawców pracownika, który informuje  

o Programie, a także pomaga przy wypełnianiu Wniosków o dofinansowanie (z wyjątkiem 

Wniosków o dofinansowanie składanych za pośrednictwem banków);  

5) zapewnienie stanowiska komputerowego z dostępem do Internetu, obsługiwanego przez 

pracownika umożliwiającego Wnioskodawcy złożenie Wniosku o dofinansowanie oraz jego 

wydruk (z wyjątkiem Wniosków o dofinansowanie składanych za pośrednictwem banków);  

6) organizowanie spotkań z mieszkańcami informujących o zasadach Programu;  

7) zapewnienie wydruku i dostępności w punkcie konsultacyjno-informacyjnym, materiałów 

informacyjnych i promocyjnych o Programie – udostępnionych na stronie internetowej: 

czystepowietrze.gov.pl;   

8)  przekazywanie Wnioskodawcom informacji dotyczących Programu, w tym określonych  

w Programie dopuszczalnych warunkach łączenia dofinansowania przedsięwzięć z innymi 

programami finansowanymi ze środków publicznych;  

9) przekazywanie Wnioskodawcom informacji o możliwości uzyskania dotacji na częściową 

spłatę kapitału kredytu w ramach Programu i sposobie złożenia Wniosku o dofinansowanie  

za pośrednictwem banków, wraz z udostępnieniem listy banków uczestniczących  

w Programie;  

10) rozpowszechnianie informacji o możliwości uzyskania dotacji z Programu poprzez różne 

kanały dystrybucji, stronę internetową Gminy, bezpośrednią dystrybucję materiałów 

informacyjnych; 

11)  prowadzenie innych działań mających na celu propagowanie Programu; 

12)  przekazywanie do WFOŚiGW Wnioski o dofinansowanie, składane przez Wnioskodawców 

w Gminie;  

 

 



 pomoc Wnioskodawcom przy rozliczeniu przyznanego dofinansowania, w tym przy 

poprawnym wypełnianiu wniosku o płatność oraz kompletowaniu wymaganych 

załączników;                

13) zamieszczanie oznakowania programu „Czyste Powietrze” na gminnej stronie internetowej 

poprzez zastosowanie specjalnej zakładki na głównym ekranie strony internetowej Gminy, 

zawierających istotne informacje o Programie, lub przenoszących do tych informacji  

na dalszych stronach internetowych Gminy.  

Istotne informacje o Programie obejmują m.in. informacje:  

a) o funkcjonowaniu punktu konsultacyjno-informacyjnego,  

b) o Programie i korzyściach z udziału w nim z linkowaniem do strony 

www.czystepowietrze.gov.pl,  

c) liczbie złożonych Wniosków o dofinansowanie,  

d) liczbie zrealizowanych przedsięwzięć,  

e) sumarycznej kwocie wypłaconych dotacji. 

14) zamieszczanie oznakowania programu „Czyste Powietrze” w formie tablicy informacyjnej  

w widocznym i ogólnodostępnym miejscu na budynku lub przed budynkiem Urzędu Gminy 

z informacjami:  

a) nazwie Programu z ew. grafiką Programu,  

b) liczbie złożonych wniosków o dofinansowanie,  

c) sumarycznej kwocie wypłaconych dotacji. 

http://www.czystepowietrze.gov.pl/

