PROGRAM PRIORYTETOWY
CZYSTE POWIETRZE
W TROSCE O ZDROWIE, KLIMAT
I ŚRODOWISKO
Czyste Powietrze to kompleksowy program na lata 20182029 r., którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie
emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do
atmosfery przez domy jednorodzinne. Program skupia się
na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe na
ekologiczne źródła ciepła oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych by efektywnie zarządzać energią.

MAKSYMALNA KWOTA DOTACJI
Korzystając z programu zyskujesz zwrot części poniesionych
kosztów. Maksymalny możliwy koszt, od którego liczona jest
dotacja to 53 tys. zł. Minimalny koszt kwalifikowany projektu
to 7 tys. zł.
Formy dofinansowania:
- dotacja
- pożyczka
Program przewiduje dofinansowania m.in. na:
- wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe
wraz z przyłączami) oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła,
spełniających wymagania programu,
- centralne ogrzewanie i przygotowanie ciepłej wody użytkowej
wraz z regulacją i równoważeniem hydraulicznym instalacji,
- docieplenie przegród budynku (w tym oddzielających pomieszczenia ogrzewane od nieogrzewanych),
- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej (w tym okna połaciowe),
- instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej - wyłącznie w formie pożyczki),
montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Nowe miejsca przedszkolne
w naszej gminie
Zespół Szkół w Słupi pod Kępnem przyjmuje zgłoszenia
dzieci z terenu Gminy Baranów urodzonych w pierwszym
półroczu roku 2017 oraz w roku 2016 do grupy przedszkolnej
3-4 latków organizowanej w ramach projektu: Nowe miejsca
przedszkolne w Gminie Baranów. Zajęcia grupy projektowej
trwać będą od 1.01.2020r. do 31.12.2020r. w godzinach od
6:45 do 16:15. Rodzice w tym okresie nie ponoszą opłat za pobyt dziecka w przedszkolu. W kolejnych dwóch latach dzieci
również mają zapewnioną opiekę, naukę. Oprócz realizowanych zajęć edukacyjnych, zgodnych z podstawą programową
MEN, dzieci będą mogły uczestniczyć w bezpłatnych zajęciach
dodatkowych, korzystając z nowych pomocy dydaktycznych,
zabawek, nowego sprzętu TIK i wyposażenia przedszkola.
Projekt realizowany jest w ramach umowy o dofinansowanie projektu pn. Nowe
miejsca przedszkolne w Gminie Baranów w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Zainteresowanych rodziców prosimy
o kontakt z sekretariatem szkoły: 62 781 04 47.

Odpady komunalne.
KOMUNIKAT
Urząd Gminy w Baranowie informuje, że w przypadku niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne, właściciel
nieruchomości powinien powiadomić o tym pracowników Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji
Urzędu Gminy w Baranowie osobiście lub telefonicznie (62 781 04 32) wyłącznie do godz. 12.00 następnego dnia roboczego.

TERMINY
Realizacja przedsięwzięcia może nastąpić nie wcześniej niż po
złożeniu wniosku o dofinansowanie, z wyłączeniem dokumentacji projektowej i audytu energetycznego, które mogą być wykonane wcześniej.
Okres realizacji przedsięwzięcia: do 30 miesięcy od daty złożenia
wniosku o dofinansowanie, lecz nie później niż do 30.06.2029 r.
WARUNKI PODSTAWOWE
Warunkiem montażu kotła na paliwo stałe, jest brak możliwości
podłączenia lub brak uzasadnienia ekonomicznego podłączenia do sieci dystrybucji gazu.
Wysokość dofinansowania zależna jest od kwoty miesięcznego
dochodu/osobę w PLN.
Wnioskodawcy Programu uzyskują pomoc w procesie składania
wniosków i uzyskania dofinansowania w Urzędzie Gminy w Baranowie, pok. nr 302.

Wnioski na
STYPENDIUM
SOCJALNE
Urząd Gminy w Baranowie informuje, że wnioski na
stypendium socjalne dla uczniów szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych można składać w terminie: od 02.09.2019r. do 16.09.2019 r. w pok. 101,
I piętro. Kryterium dochodowe wynosi 528,00 zł netto
na osobę miesięcznie za miesiąc poprzedni (sierpień).

