
Od 1 czerwca br. Urząd Gminy Gaszowice jest już otwarty dla klientów. 

Wejście na teren Urzędu jest możliwe z zachowaniem zasad bezpieczeń-

stwa, w szczególności zakrywając usta i nos oraz dezynfekując dłonie. 

Nadal zalecamy załatwianie spraw telefonicznie lub mailowo. 

Zalecamy również wcześniejsze umawianie się telefoniczne z pracownikami 

danego referatu. 

Poniżej lista kontaktowa do biur urzędu, z których najczęściej korzystają 

mieszkańcy: 

 Sekretariat tel. 32 4327140, email: ug@gaszowice.pl; 

 Stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych tel. 32 432-

7147 email: ewidencja_ludnosci@gaszowice.pl; 

 Wymiar podatków tel. 32 4327152, email: podatki@gaszowice.pl; 

 Księgowość podatkowa, opłaty za gospodarowanie odpadami, tel. 32 4327153, email: podat-

ki@gaszowice.pl; 

 Referat Gospodarki Publicznej, Inwestycji i Zamówień Publicznych tel. 32 4327155, email: inwesty-

cje@gaszowice.pl; 

 Referat Ochrony Środowiska, Rozwoju Gminy tel. 32 4327144, email: srodowisko@gaszowice.pl, 

rozwoj@gaszowice.pl; 

 Stanowisko ds. gospodarki gruntami i spraw rolnych tel. 32 4327151, email: rolnic-

two@gaszowice.pl; 

 Stanowisko ds. obsługi podmiotów gospodarczych tel. 32 4327151, email: dzialalnosc@gaszowice.pl; 

 Urząd Stanu Cywilnego tel. 32 4327146, email: usc@gaszowice.pl.     UG 
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Od kwietnia br. rozpoczęła się realizacja PONE na lata 2020 –2022, gminna dotacja do wymiany kotłów w roku 

bieżącym wynosi 3 tys. zł. W pierwszej kolejności kontaktujemy się z mieszkańcami, którzy złożyli nam ankietę in-

wentaryzacyjną, w której zaznaczyli rok 2020 jako planowany termin wymiany źródła ciepła. Aby zostać włączonym 

do programu, po złożeniu ankiety, należy oczekiwać na pismo z Urzędu Gminy, które wskaże jakie dokumenty nale-

ży dostarczyć aby podpisać umowę i następnie rozpocząć inwestycję. Wymiany kotłów, które zostały zrealizowane 

przed zawarciem umowy z Gminą Gaszowice, nie będą finansowane. Projekt jest realizowany w rocznych edycjach, 

i po podpisaniu umowy instalacja nowego źródła ciepła musi być wykonana do 15 listopada danego roku kalenda-

rzowego. 

Dotacja z gminnego PONE to nie jedyne źródło finansowania wymiany pieca, dodatkowo można składać wniosek 

do programu „Czyste powietrze”, a także odliczyć ten wydatek od podatku tzw. ulga termomodernizacyjna. 

Osoby zainteresowane wymianą kotła z dopłatą gminną jeszcze w roku 2020 zachęcamy do składania ankiet inwen-

taryzacyjnych. O przyznaniu dotacji (podpisaniu umowy) decyduje termin złożenia ankiety, a następnie dostarczenie 

kompletu dokumentów wynikających z Regulaminu PONE.  

W przypadku pytań prosimy o kontakt z pracownikami referatu ochrony środowiska tel. 32/ 4327144, e-mail: 

gci@gaszowice.pl.                  UG  
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W wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. każdy wyborca ma możliwość głosować koresponden-

cyjnie.  W przypadku głosowania w kraju zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę komisarzowi wyborczemu 

za pośrednictwem urzędu gminy w gminie, w której wyborca ujęty jest w spisie wyborców, najpóźniej do dnia 16 czerwca 2020 r. Wyborca podlega-

jący w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych może zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego 

najpóźniej do dnia 23 czerwca 2020 r. Natomiast wyborca, który rozpocznie podleganie obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach 

domowych po tym terminie, może zgłosić ten zamiar najpóźniej do dnia 26 czerwca 2020 r. 

Należy mieć na uwadze, że zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego dotyczy również ewentualnego ponownego głosowania (tzw. II tury 

wyborów). Oznacza to, że w przypadku ewentualnego przeprowadzania ponownego głosowania pakiet wyborczy zostanie wysłany na adres wskazany 

w zgłoszeniu zamiaru głosowania korespondencyjnego dokonanym przed pierwszym głosowaniem.  

W przypadku przeprowadzenia ponownego głosowania wyborca, który nie zgłosił zamiaru głosowania korespondencyjnego przed pierwszym głoso-

waniem, może po dniu pierwszego głosowania zgłosić komisarzowi wyborczemu za pośrednictwem urzędu gminy, zamiar głosowania korespondencyj-

nego w ponownym głosowaniu, najpóźniej do dnia 29 czerwca 2020 r. W przypadku wyborcy, który w dniu ponownego głosowania będzie podlegał 

obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, może on zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego najpóźniej do dnia 

7 lipca 2020 r. Natomiast wyborca, który rozpocznie podleganie obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych po tym 

terminie, może zgłosić ten zamiar najpóźniej do dnia 10 lipca 2020 r.  

W przypadku głosowania korespondencyjnego w kraju zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie lub w formie elektronicznej za pośrednictwem 

usługi udostępnionej na platformie e-PUAP.  

Powinno ono zawierać:  

1) nazwisko i imię (imiona);  

2) imię ojca;  

3) datę urodzenia;  

4) numer ewidencyjny PESEL wyborcy;  

5) wskazanie adresu, na który ma być wysłany pakiet wyborczy;  

6) wskazanie numeru telefonu lub adresu poczty elektronicznej (e-mail).  

Jeżeli zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego nie będzie spełniało wymogów określonych w pkt 1-5 urzędnik wyborczy za pośrednictwem 

obsługującego go urzędu gminy wezwie wyborcę do jego uzupełnienia w terminie jednego dnia od dnia doręczenia wezwania. Wezwanie może zostać 

dokonane w formie telefonicznej lub elektronicznej.  

Wyborca, który nie podlega w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, zamiast wskazania adresu, 

na który ma być wysłany pakiet wyborczy, do zgłoszenia może dołączyć deklarację osobistego odbioru pakietu wyborczego w urzędzie gminy. W 

zgłoszeniu niepełnosprawny wyborca głosujący w kraju może zażądać przesłania wraz z pakietem wyborczym nakładki na kartę do głosowania sporzą-

dzonej w alfabecie Braille’a. Wyborca głosujący w kraju nie później niż do dnia 23 czerwca 2020 r. otrzyma pakiet wyborczy. Natomiast wyborca 

podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, który zamiar głosowania korespondencyjne-

go zgłosił w okresie od 17 czerwca 2020 r., otrzyma pakiet wyborczy nie później niż do dnia 26 czerwca 2020 r. 

Urząd gminy prześle pakiet wyborczy za pośrednictwem Poczty Polskiej. Doręczenie pakietu wyborczego jest dokonywane przez zespół złożony z co 

najmniej dwóch pracowników Poczty Polskiej, bezpośrednio do oddawczej skrzynki pocztowej wyborcy. Po doręczeniu pakietu do skrzynki za pakiet 

odpowiada użytkownik skrzynki.  

W przypadku braku oddawczej skrzynki pocztowej albo w przypadku, gdy oddawcza skrzynka pocztowa uniemożliwia doręczenie pakietu wyborcze-

go, zespół wystawi zawiadomienie o możliwości odbioru pakietu wyborczego we właściwej dla danego adresu placówce pocztowej. Zawiadomienie 

pozostawione zostanie w drzwiach mieszkania wyborcy. Będzie ono zawierało informację o adresie właściwej placówki pocztowej oraz informację od 

kiedy i w jakich godzinach można odebrać pakiet wyborczy. Wyborca może odebrać pakiet wyborczy w terminie nie dłuższym niż 1 dzień od dnia 

pozostawienia zawiadomienia.  Pakiet wyborczy może być również doręczony do wyborcy przez upoważnionego pracownika urzędu gminy.  

Wyborca może także osobiście odebrać pakiet wyborczy w urzędzie gminy, jeżeli zadeklarował to w zgłoszeniu zamiaru głosowania korespondencyj-

nego. W skład pakietu wyborczego przekazywanego wyborcy wchodzą:  

1) koperta zwrotna;  

2) karta do głosowania;  

3) koperta na kartę do głosowania;  

4) oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania;  

5) instrukcja głosowania korespondencyjnego. 

Na karcie do głosowania wyborca oddaje głos, w sposób określony w informacji znajdującej się w dolnej części karty do głosowania.  

Po oddaniu głosu, kartę do głosowania należy umieścić w kopercie z napisem „Koperta na kartę do głosowania” i kopertę tę zakleić. Niezaklejenie 

koperty na kartę do głosowania spowoduje, że karta do głosowania nie będzie uwzględniona przy ustalaniu wyników głosowania.  

Zaklejoną kopertę na kartę do głosowania należy włożyć do koperty zwrotnej. Na kopercie zwrotnej umieszczony musi być adres i numer właściwej 

obwodowej komisji wyborczej.  

Na formularzu oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu umieszczone muszą być dane wyborcy:  

1) imię i nazwisko;  

2) numer ewidencyjny PESEL;  

3) własnoręczny podpis.  

Wyborca musi upewnić się, że wszystkie wskazane wyżej dane umieszczone zostały na formularzu oświadczenia.  

Oświadczenie wkłada się do koperty zwrotnej (z adresem obwodowej komisji wyborczej). Niewłożenie oświadczenia do koperty zwrotnej, niewypeł-

nienie go lub niepodpisanie spowoduje, że karta do głosowania nie będzie uwzględniona przy ustalaniu wyników głosowania.  

W przypadku głosowania w kraju kopertę zwrotną zawierającą:  

1) zaklejoną kopertę z kartą do głosowania;  

2) wypełnione i podpisane oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu  

należy zakleić i najpóźniej dnia 26 czerwca 2020 r.:  

1) wrzucić do znajdującej się na terenie gminy, w której zlokalizowana jest obwodowa komisja wyborcza właściwa dla danego wyborcy, nadawczej 

skrzynki pocztowej Poczty Polskiej,  

2) osobiście lub za pośrednictwem innej osoby dostarczyć kopertę zwrotną do właściwego urzędu gminy (w godzinach pracy urzędu).  

Wyborca może w dniu wyborów, do czasu zakończenia głosowania, osobiście lub za pośrednictwem innej osoby dostarczyć kopertę zwrotną do 

obwodowej komisji wyborczej w obwodzie głosowania, w którym jest wpisany do spisu wyborców.  

UG 

KORESPONDENCYJNY TRYB GŁOSOWANIA - WYBORY PREZYDENCKIE 28 CZERWCA 2020 
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HARMONOGRAMY WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH NA ROK 2020 - I I PÓŁROCZE 
HARMONOGRAMY DLA ZABUDOWY JEDNORODZINNEJ ORAZ PODMIOTÓW Z ZADEKLAROWANYM JEDNOKROTNYM WYWOZEM 
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Uwaga dotycząca wszystkich harmonogramów. Pojemniki należy wystawić w dniu wywozu przed godziną 

6.00. W razie wystąpienia dużej ilości odpadów wywóz będzie kontynuowany w dniu następnym. 

Wszystkim użytkownikom urządzeń mobilnych, przypomina-

my, że harmonogramy wywozu odpadów komunalnych do-

stępne są także w aplikacji ECOHARMONOGRAM. 

Aplikacja EcoHarmonogram jest dostępna bezpłatnie. Każdy 

może w prosty sposób zainstalować ją na swoim urządzeniu działającym w oparciu o systemy iOS, Android, a nawet Windows 

Phone. Aplikacja posiada wiele użytecznych funkcji np. umożliwia włączenie przypomnień o terminach odbioru.                   UG 

ECOHARMONOGRAM  

w twoim telefonie 

WYNIK I NABORU UZUPEŁNIAJĄCEGO DO PROJEKTU OZE  

PODMIOTY GOSPODARCZE Z ZADEKLAROWANYM DWUKROTNYM WYWOZEM W CIĄGU MIESIĄCA 

W dniach od 18 do 25 maja br. mieszkańcy gminy Gaszowice mogli starać się o udział w projekcie umożliwiającym otrzy-

manie dotacji do  instalacji urządzeń OZE, czyli ogniw fotowoltaicznych, pomp ciepła, solarów i kotłów na pelet.  
W ramach unijnego projektu w całej gminie zainstalowanych będzie 176 tego typu instalacji. 

Nabór uzupełniający miał za zadanie znaleźć chętnych do udziału w projekcie w miejsce osób, które zrezygnowały lub  
z innych powodów nie wezmą w nim udziału. 

W naborze dodatkowym “zwolnionych” instalacji  było  w sumie 44, w tym: 23 na fotowoltaikę, 3 na solary, 7 na po-
wietrzne pompy ciepła do przygotowania c.w.u, 1 na powietrzną pompę ciepła centralnego ogrzewania oraz 10 na kotły 

na biomasę. 
W ramach naboru wpłynęły 94 wnioski, z czego 66 dotyczyło instalacji fotowoltaicznych. Po przeprowadzeniu oceny zło-

żonych wniosków, 15 wniosków zostało odrzuconych. W związku z ograniczoną ilością dostępnych instalacji, w dniu 4 
czerwca br. przeprowadzono publiczne losowanie wniosków na instalację fotowoltaiczną oraz na pompę  ciepła służącą 

do centralnego ogrzewania budynku. Wyniki naboru zostały zamieszczone na stronie internetowej www.gaszowice.pl w 
dziale aktualności. 

W związku z tym, że nie wyczerpano wolnych miejsc w zakresie kotłów na biomasę (3 szt.) oraz pomp ciepła do przygo-
towania c.w.u (2 szt.) Gmina Gaszowice planuje kolejny nabór tyko i wyłącznie w tym zakresie. Ogłoszenie o naborze 

zostanie zamieszczone na stronie www.gaszowice.pl jeszcze w miesiącu czerwcu br. 
„Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, 
Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg” planowanego 

do realizacji w ramach RPO WSL 2014-2020 Oś Priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i 
gospodarka niskoemisyjna Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii Poddziałanie 4.1.3 Odnawialne źródła energii – kon-

kurs 
Przedmiotem projektu jest wykonanie 3598 instalacji OZE, w tym 1973 instalacji fotowoltaicznych, 664 instalacji kolekto-

rów słonecznych, 632 pomp ciepła i 329 kotłów na biomasę, w prywatnych budynkach jednorodzinnych należących do 
mieszkańców Gmin Partnerskich. Celem projektu jest zwiększenie wielkości produkcji energii elektrycznej i cieplnej po-

chodzącej z odnawialnych źródeł energii w Gminach Partnerskich, poprawa jakości powietrza atmosferycznego, podnie-
sienie jakości i poziomu życia społeczności lokalnej. 
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GASZOWICKA  SZKOŁA W CZASIE PANDEMII  

NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY W RAMACH PROJEKTU “GMINY Z DOBRĄ ENERGIĄ…” 

Ostatnie tygodnie były bardzo trudne 

dla całego społeczeństwa. Pandemia 

odbiła się także na życiu szkoły. Wpro-

wadzono nauczanie zdalne. Stanowiło 

ono duże wyzwanie dla nauczycieli a 

także, jeżeli nie większe,  dla rodziców 

uczniów. Zaproponowano lekcje online. 

Mimo szalejącej choroby w szkole, dzię-

ki wsparciu gminy, powstała nowa 

skocznia w dal. Czekamy na sportow-

ców! Zakończono także prace związane z 230 rocznicę istnienia szkoły. Wy-

dano okolicznościową publikację. Jej wersja elektroniczna jest dostępna na 

stronie internetowej szkoły. Na korytarzu szkolnym zainstalowano pamiątko-

wą tablicę na której umieszczono imiona i nazwiska wszystkich nauczycieli 

pracujących w naszej placówce oświatowej w latach 1790 – 2020. Przygoto-

wano pamiątkowe plakietki. Nauczyciel-

ki pracujące w świetlicy i bibliotece szkolnej podjęły trud szycia masek  Uczy-

niły to we współ-

pracy z Ochotni-

czą Strażą Pożarną 

w Gaszowicach. 

Zaproponowały 

także wiele cieka-

wych konkursów.   

Mimo wykonanej 

pracy szkoła stała 

się miejscem bar-

dzo smutnym, 

wręcz przygnębia-

jącym … czekamy 

na naszych drogich 

uczniów.    SP Gaszowice 

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku ogłasza nabór uzupełniający 

na wolne miejsca w projekcie „Gminy z dobrą energią…” – łącznie 78 miejsc na terenie 13 gmin Subregionu. 

Dla wnioskodawców dostępne są ograniczone rodzaje i ilości instalacji (przypisane do każdej gminy) – wykaz dostępnych insta-

lacji w ramach poszczególnych gmin znajduje się w ogłoszeniu o naborze. 

Mieszkańcy gminy Gaszowice mogą aplikować o grant na 2 inwestycje. 

Projekt „Gminy z dobrą energią…”  został zainicjowany w kwietniu 2018 r., kiedy przeprowadzono nabór uczestników. Po 

otrzymaniu dofinansowania w 2019 r. przystąpiono do realizacji. W związku z rezygnacjami niektórych uczestników zwolniły się 

miejsca w ramach projektu (obecnie jest to łącznie 78 instalacji). Liczba i rodzaj instalacji w naborze uzupełniającym jest ograni-

czona. 

W ramach projektu można uzyskać dotację do 100% kosztów kwalifikowalnych netto związanych z wymianą źródła ciepła oraz 

dodatkowo montażem instalacji fotowoltaicznej (przy czym montaż instalacji fotowoltaicznej ma jedynie charakter uzupełniający 

do wymiany kotła). 

Ogłoszenie o naborze - strona www.subregion.pl 

Informacje dot. naboru można uzyskać w Biurze Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z 

siedzibą w Rybniku – Pani Hanna Apacka i Pani Natalia Byglewska, tel. 32 422 24 46, 512 986 477 lub mailowo:  

dobraenergia@subregion.pl 



Walczymy z koronawirusem – pomóż nam w tym i Ty! Żebyśmy wszyscy zatrzymali rozprzestrzenia-

nie się epidemii, musimy stosować się ściśle do konkretnych zaleceń. Zebraliśmy je w jednym miej-

scu. Przeczytaj i stosuj. 

DBAJMY O SIEBIE – KLUCZOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 

OGRANICZENIA W PRZEMIESZCZANIU SIĘ 

2 metry – minimalna odległość między pieszymi 

Wprowadzamy obowiązek utrzymania co najmniej 2-metrowej odległości między pieszymi. 

ZASŁANIANIE UST I NOSA W MIEJSCACH PUBLICZNYCH 

Obowiązek dotyczy: noszenia maseczek lub innego rodzaju zasłaniania ust i 

nosa w sytuacji, gdy nie można zachować 2-metrowej odległości od innych. 

Na czym polega? Usta i nos musisz zasłonić w przestrzeni otwartej, gdy nie masz możliwości zacho-

wania 2 metrów odległości od innych, a także w przestrzeni zamkniętej – np. w sklepach, w komuni-

kacji zbiorowej. 

KWARANTANNA 

Ograniczenie dotyczy: osób, które: wracają z zagranicy, miały kontakt z 

osobami zakażonymi (lub potencjalnie zakażonymi) koronawirusem, miesz-

kają z osobą, która zostaje skierowana na kwarantannę. 

Na czym polega? Kwarantanna trwa 14 dni. Przez ten czas: 

nie można opuszczać domu, 

spacery z psem, wyjście do sklepu czy do lekarza są zakazane, 

w przypadku, gdy osoba poddana kwarantannie ma bliskie kontakty z innymi osobami w domu – one 

również muszą zostać poddane kwarantannie, 

w przypadku występowania objaw choroby (złe samopoczucie, gorączka, kaszel, duszności), należy koniecznie zgłosić to telefo-

nicznie do stacji sanitarno-epidemiologicznej. 

UWAGA! Od 4 maja osoby odbywające obowiązkową kwarantannę mogą wyjść z domu jedynie w celu wykonania testu dia-

gnostycznego w kierunku SARS-CoV-2. Dojazd do miejsca wykonaniu testu może być wyłącznie samochodem, którego posia-

daczem jest osoba odbywająca obowiązkową kwarantannę lub osoba wspólnie z nią zamieszkująca. 

Ważne! Policja w ramach patroli odwiedza osoby, które są objęte kwarantanną i sprawdzają, czy pozostają w miejscu swojego 

zamieszkania. Przepisy przewidują możliwość nałożenia kary finansowej do 30 tys. zł na te osoby, które kwarantanny nie prze-

strzegają. Decyzja, co do konkretnej wysokości kary jest zawsze indywidualna. 

ZGROMADZENIA I IMPREZY – OGRANICZENIA 

Ograniczenie dotyczy: organizowania zgromadzeń, spotkań, imprez czy zebrań. Na czym polega? Obowiązuje zakaz zgromadzeń 

oraz imprez powyżej 150 osób. 

KOMUNIKACJA PUBLICZNA 

Ograniczenie dotyczy: przejazdów zbiorowym transportem publicznym. 

Na czym polega?  Zarządzający transportem publicznym mogą podwyższyć limit pasażerów środku transportu publicznego. Ile 

osób może wejść na pokład? Tyle osób, ile jest miejsc siedzących (jeśli są tylko miejsca siedzące) albo tyle, ile wynosi 50% liczby 

wszystkich miejsc siedzących i stojących (w tym przypadku jednak połowa miejsc siedzących musi pozostać wolna). 

UROCZYSTOŚCI RELGIJNE 

Ograniczenie dotyczy: udziału w wydarzeniach o charakterze religijnym. 

Na czym polega? Na cmentarzu nie ma ograniczeń, co do liczby uczestników. Obowiązuje zasada: 2 metry dystansu albo ma-

seczka. Nowe zasady: W mszy lub innym obrzędzie religijnym będzie można uczestniczyć bez ograniczeń. Ważne! W świąty-

niach i obiektach kultu religijnego obowiązkowe jest noszenie maseczek. 

KULTURA 

Otwarte zostają instytucje kultury takie jak: teatry, kina, sale koncertowe, galerie i salony wystawiennicze. 

Ważne! W tych miejscach trzeba nosić maseczkę. Obowiązuje tu również określony reżim sanitarny. 

BIBLIOTEKI,  MUZEA,  KINA PLENEROWE - Działają w określonym reżimie sanitarnym. 

OPIEKA I EDUKACJA Umożliwiamy prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych w klasach 1-3 szkoły podstawowej.  

Umożliwiamy konsultacje z nauczycielami w szkołach dla maturzystów i uczniów 8 klas przede wszystkim z przedmiotów zda-

wanych na egzaminach.  

Umożliwiamy prowadzenie na uczelniach: zajęć dydaktycznych (dla studentów ostatnich lat studiów) oraz zajęć, które nie mogą 

być realizowane zdalnie.  

WAŻNE! TERMINARZ EGZAMINÓW: 

Egzamin ósmoklasisty: 16-18 czerwca 2020 r. 

Egzamin maturalny: 8-29 czerwca 2020 r. (WAŻNE! Egzamin ustny nie odbędzie się) 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (Formuła 2012 i Formuła 2017): 22 czerwca-9 lipca 2020 r. 

Egzamin zawodowy (Formuła 2019): 17-28 sierpnia 2020 r.  

 

Aktualne informacje o zasadach i ograniczeniach związanych z korona wirusem na stronie internetowej :  

https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia 
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Wojewódzki Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Katowicach informuje, że od 15 

maja 2020 r. przyjmowane są wnio-

ski w nowej odsłonie programu 

Czyste Powietrze. Wprowadzone 

w wersji 2.0 Programu zmiany, 

m.in. znacznie upraszczają i skracają 

proces przyznawania dotacji, zmie-

niają ich wysokość oraz kryteria 

dochodowe wniosku. Skracają też 

czas rozpatrywania wniosku o dofi-

nansowanie z 90 do 30 dni. 

Informacje o programie Czyste 

POWIETRZE znajdują się na stro-

nie internetowej: 

 

czystepowietrze.gov.pl 

 

W ramach porozumienia między 

Gminą Gaszowice a WFOŚiGW w 

Katowicach, mieszkańcy naszej 

gminy mogą uzyskać pomoc pra-

cownika Urzędu Gminy w procesie 

składania wniosków do programu 

Czyste Powietrze. 

Wykaz informacji i dokumentów 

niezbędnych do złożenia wniosku w 

programie Czyste Powietrze: 

1. Dane wnioskodawcy, numery 

PESEL (współwłaścicieli), adres, nr 

telefonu, adres email. 

2. Numer rachunku bankowego. 

3. Pełny numer księgi wieczystej, 

np. GL1Y/00000002/9  oraz numer 

działki. 

4. Powierzchnia całkowita budynku 

(m2) oraz powierzchnia wykorzy-

stywana na prowadzenie działalno-

ści gospodarczej (jeśli dotyczy) 

5. Rok uzyskania zgody na rozpo-

częcie budowy lub jej zakończenia 

(w przypadku gdy nie jest znany 

rok rozpoczęcia budowy). 

6. Wartość podstawy obliczenia 

podatku wnioskodawcy (pole 113 

PIT-37 lub pole 46 PIT-40A) 

7.*Powierzchnia docieplana, osob-

no dla każdego rodzaju przegrody, 

np. ściany zewnętrzne powyżej/

poniżej terenu, dach, stropodach, 

podłoga na gruncie (m2) – pomniej-

szona o powierzchnię okien i 

drzwi; Powierzchnia nowej stolarki 

zewnętrznej (m2) 

8. Szacunkowe koszty każdego elementu objętego wnioskiem (wraz z montażem).  

9. *Jeśli kocioł jest już zamontowany, do wniosku należy załączyć certyfikat kotła na paliwo stałe potwierdzający spełnienie 5 

klasy wg normy PN-EN 303-5:2012 oraz normy Ekoprojekt. 

*jeśli dotyczy 

W celu umówienia spotkania bądź sporządzenia wniosku (wtorki i 

czwartki) prosimy o kontakt pod nr tel. (32) 43 27 144 lub mailowo pod 

adresem: eko@gaszowice.pl     UG 

Redakcja: Urząd Gminy Gaszowice 

ul.Rydułtowska 2, 44-293 Gaszowice 

e-mail: rozwoj@gaszowice.pl 


