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Odpowiadając na pismo nr BR.0012.9.3.2021 z dnia 3 marca 2021 r. wyjaśniam, że nie widzę 
potrzeby występowania z zapytaniami do Marszałka Województwa, Wojewody Wielkopolskiego 
oraz Prezydenta Miasta Poznania w sprawie możliwości pozyskania dofinansowań na wymianę pieców 
oraz ochrony powietrza. 

Pragnę poinformować, że informacje takie pozyskujemy w drodze stałego monitorowania 
przez Referat Zarządzania Projektami i Funduszami Europejskimi wszelkich źródeł udzielających 
dofinansowań do działań gminy, jak i mieszkańców. 

Pomiędzy instytucjami udzielającymi wsparcia w tym zakresie informacje są wymieniane 
na bieżąco .Gmina współpracuje w tym zakresie zarówno z Wojewódzkim Funduszem Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, jak i samorządem powiatowym, które realizują takie 
wsparcie dostępne dla mieszkańców. Jednocześnie podkreślenia wymaga, iż informacje o możliwości 
skorzystania z takich dofinansowań są przekazywane na poziomie gminy wszystkimi dostępnymi nam 
kanałami informacyjnymi. 

W dniu 17 lutego br. po powzięciu informacji od Ministra Klimatu i Środowiska wystąpiliśmy 
niezwłocznie do WFOŚiGW w Poznaniu z deklaracją uruchomienia w Mosinie punktu informacyjno-
konsultacyjnego w ramach programu CZYSTE POWETRZE. Jego rolą będzie świadczenie pomocy 
mieszkańcom w aplikowaniu o dofinansowanie z tego programu nie tylko na wymianę źródeł ciepła, 
ale i termomodemizacje budynków, czy montaż instalacji fotowoltaicznych. Z dostępnych nam 
informacji wynika, że porozumienia/aneksy do porozumień pomiędzy gminami i WFOŚiGW w tym 
zakresie będą zawierane do końca czerwca br. Na ich podstawie gminy uzyskają środki 
na zorganizowanie takich punktów i ich funkcjonowanie.  

Ponadto pozyskaliśmy informacje o planowanym uruchomieniu nowej edycji programu STOP 
SMOG kierowanego do gmin. Obecnie realizację przedmiotowego programu od Ministerstwa Rozwoju, 
Pracy i Technologii przejęło Ministerstwo Klimatu i Środowiska wraz z NFOŚiGW w Warszawie. 
Jak wynika z nieoficjalnych jeszcze informacji, w miesiącu marcu ogłoszone zostaną nowe warunki 
programu i terminu składania wniosków. 

W związku z powyższym rozpoczęliśmy analizę potrzeb naszych mieszkańców i przygotowania 

niezbędnych dokumentów, w tym uchwały rady, celem aplikowania do tego programu. 
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