
 

 

 W dniu 28 lutego 2022 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn. 

„Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Powstańców Śl. 9 w Boronowie” 

- nr 2022ED10023.  

 Projekt jest współfinansowany w ramach poddziałania POIS.01.07.01 Wspieranie 

efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim, działania 

POIS.01.07.00 – Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego oś 
priorytetowa POIS.01.00.00 – Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. 
 

Beneficjent projektu: Gmina Boronów 

 

Przedmiot projektu:  Wykonanie termomodernizacji budynku komunalnego zlokalizowanego przy 

ul. Powstańców Śl. 9 w Boronowie. 
 

Cel projektu: Poprawa efektywności energetycznej budynków komunalnych w Gminie Boronów. 

Efekt rzeczowy: 

• Liczba gospodarstw z lepszą klasą zużycia energii  –  4 gospodarstwa domowe 

• liczba zmodernizowanych energetycznie budynków  – 1 budynek 

• powierzchnia użytkowa budynków podanych termomodernizacji (ustalona metodologią 
przyjętą w audycie ex ante) – 198 m ² 

 

Efekt ekologiczny: 

Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych - 53,17 tony równoważnika 

CO2/rok oraz zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów 545,32 

GJ/rok, 
 

Prace budowlane obejmują następujący zakres prac: 

− Prace demontażowe, 

− Izolacje i docieplenie ścian piwnic i fundamentowych, 

− Docieplenie ścian zewnętrznych budynku, 

− Wymianę stolarki okiennej, 

− Docieplenie dachu, 

− Pozostałe prace dociepleniowe. 

 

Na całość kosztów związanych z realizacją projektu składają się  prace budowlane oraz nadzór 

inwestorski. 

• Planowany całkowity szacunkowy koszt realizacji Projektu  213 217,10 PLN 

• Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych  183 949,90 PLN 

• Wysokość dofinansowania ogółem  156 357,00 PLN 

 

Zadanie otrzymało następujące dofinansowanie: 

• 85 % ze środków unijnych 

• 15% stanowi środki własne 

• Termin zakończenia realizacji projektu 31.03.2022 r. 



 

 

INFORMACJA O FUNKCJONOWANIU MECHANIZMU UMOŻLIWIAJĄCEGO 

SYGNALIZOWANIE O POTENCJALNYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCIACH LUB 

NADUŻYCIA FINANSOWYCH 

 

Zgłaszanie nieprawidłowości: 

Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko, przywiązuje szczególną wagę do 

zapewnienia realizacji projektów w ramach Programu w sposób: 

• etyczny 

• jawny 

• przejrzysty 

 

 Wychodząc na przeciw ww. oczekiwaniom stworzyliśmy proste narzędzie do zgłaszania 

wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących 

z Programu Infrastruktura i Środowisko. Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na 

wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych 

standardów realizacji projektów. 

 

 W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy: skorzystać z formularza lub wysłać wiadomość 
na adres e-mail: naduzycia.POIS@mir.gov.pl  

 

Co należy zgłaszać 
Podejrzenie nieprawidłowości, które dotyczą przedstawicieli instytucji wdrażających Program lub 

podmioty realizujące projekty (np. Beneficjenci). 

Zasady, jakimi IZ kieruje się przy rozpatrywaniu przekazanych zgłoszeń" 

1. Każde zgłoszenie podlega ochronie przed udostępnieniem osobom nieuprawnionym. 

Informacje objęte zgłoszeniem, umożliwiające identyfikację osoby dokonującej zgłoszenie, 

będą chronione zarówno na etapie wyjaśniania sprawy, podczas prowadzenia ewentualnych 

działań zapobiegawczych, jak również w przyszłości i udostępniane wyłącznie 

uprawnionym urzędnikom oraz funkcjonariuszom odpowiednich służb. 

2. Wszelkie zgłoszenia będą skrupulatnie rozpatrywane zgodnie z wewnętrznymi procedurami 

Instytucji Zarządzającej Programem Infrastruktura i Środowisko oraz przepisami prawa 

powszechnie obowiązującego. 

3. W przypadku wyrażenia chęci pozostania anonimowym przez osobę dokonującą zgłoszenia 

za pośrednictwem poczty elektronicznej, dokonywana będzie pełna anonimizacja zgłoszenia 

(ze zgłoszenia usunięte zostaną dane osobowe zgłaszającego 

4. i inne cechy pozwalające na identyfikację jego tożsamości) przed jej ewentualnym 

przekazaniem w celu wyjaśnienia sprawy.  

5. W przypadku zgłoszeń (głównie anonimowych), które będą niepełne i nie będzie 

możliwości uzupełnienia tych informacji, istnieje ryzyko, że takie Zgłoszenie nie będzie 

mogło zostać rozpatrzone. 

 


