UCHWAŁA NR VII/21/15
RADY MIEJSKIEJ W SZCZAWNIE-ZDROJU
z dnia 30 marca 2015 r.
w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Szczawno-Zdroj na inwestycje związane ze
zmianą sposobu ogrzewania oraz z porządkowaniem gospodarki ściekowej, kryteriach wyboru inwestycji do
finansowania lub dofinansowania oraz trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej
rozliczenia
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 18 ust.2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 j. t. z późn. zm.), art. 400a ust. 1 pkt 5, art. 403 ust. 2-6 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz.1232 j. t. z późn. zm.), art. 221 ust. 4 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r., poz. 885 j. t. z późn. zm.), Rada Miejska
w Szczawnie-Zdroju uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Uchwała określa zasady udzielania dotacji celowej, zwanej dalej dotacją, z budżetu Gminy SzczawnaZdroju na inwestycje realizowane na terenie miasta Szczawna-Zdroju, związane ze zmianą sposobu ogrzewania
oraz z porządkowaniem gospodarki ściekowej, kryteriach wyboru inwestycji do finansowania lub dofinansowania
oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.
§ 2. 1. Dotacja celowa będzie udzielana na inwestycje związane ze zmianą sposobu ogrzewania oraz
z porządkowaniem gospodarki ściekowej, mające na celu osiągnięcie poprawy stanu środowiska.
2. Dotacja będzie udzielana do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel w uchwale
budżetowej na dany rok.
3. Warunkiem otrzymania dotacji celowej związanej ze zmianą sposobu ogrzewania jest likwidacja sposobu
ogrzewania (źródła ciepła) na paliwo stałe, a w przypadku porządkowania gospodarki ściekowej, przyłączenie
nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej oraz likwidacja zbiornika bezodpływowego (szamba), likwidacja
wylotu nieczystości ciekłych do sieci kanalizacji deszczowej, wód lub do gruntu.
4. Dotacja może być udzielona na inwestycje realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
5. Dotacja celowa może być udzielona podmiotowi niezaliczonemu do sektora finansów publicznych,
w szczególności:
a) osobie fizycznej,
b) wspólnotom mieszkaniowym,
c) osobie prawnej,
d) przedsiębiorcy.
6. Dotacja może być udzielona podmiotowi, który jest właścicielem nieruchomości lub posiada tytuł prawny do
nieruchomości.
7. Dotacja, w danym roku budżetowym może być udzielona w wysokości:
1) na inwestycje związane ze zmianą sposobu ogrzewania do 50% nakładów inwestycyjnych nie więcej jednak
niż 2000 złotych,
2) na inwestycje związane z porządkowaniem gospodarki ściekowej do 50% nakładów inwestycyjnych nie więcej
jednak niż 1000 złotych.
8. Do kosztów realizacji zadania objętych dotacją nie zalicza się kosztów dokumentacji oraz wszelkich
uzgodnień i pozwoleń, wymaganych obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
9. Z dofinansowania, o którym mowa w ust. 1 dla inwestycji związanych z modernizacją systemu grzewczego
w budynkach mieszkalnych nie mogą skorzystać właściciele nieruchomości, którzy uzyskali dofinansowanie przy
realizacji zadania pn. „Modernizacja źródeł ciepła na terenie Gminy Szczawno-Zdrój w ramach programu Kawka”.
§ 3. 1. Wnioskodawca ubiegający się o dotację obowiązany jest złożyć wniosek wraz z załącznikami do tego
formularza. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
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2. Do wniosku, wnioskodawca dołącza:
1) dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, albo tytuł prawny do władania nieruchomością wraz
ze zgodą właściciela (współwłaścicieli) nieruchomości na przeprowadzenie prac lub robót, w przypadku, gdy
on nie jest wnioskodawcą;
2) pełnomocnictwo, jeżeli wnioskodawca reprezentowany jest przez przedstawiciela;
3) potwierdzenie zgłoszenia robót, albo pozwolenie na budowę, jeżeli prace wymagają takiego pozwolenia;
4) kosztorys przewidywanych prac lub robót.
3. W stosunku do podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, dotacja - udzielenie pomocy stanowi
pomoc de minimis – zgodnie z przepisami Unii Europejskiej, w szczególności z rozporządzeniem Komisji (UE) nr
1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii
Europejskiej, do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 r.).
4. Wnioskodawca prowadzący działalność gospodarczą do wniosku o udzielenie dotacji zobowiązany jest
dołączyć informacje o pomocy publicznej otrzymanej przed dniem złożenia wniosku sporządzoną w zakresie
i według zasad określonych w przepisach o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej,
w szczególności zobowiązany jest do przedstawienia:
1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jaką otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz
w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczeń o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w w ciągu
trzech kolejnych lat, albo oświadczeń o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie oraz
2) informacji określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu
informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r., nr 53, poz.
311).
5. Wniosek składa się odrębnie na każdy obiekt, na który ma być udzielona dotacja, przy czym jeden
Wnioskodawca na prawo złożyć maksymalnie 2 wnioski o przyznanie dotacji w tym samym roku.
6. Wniosek o udzielenie dotacji składa się do Burmistrza Szczawna-Zdroju, w terminie do dnia 31 października
roku, w którym dotacja ma być udzielona.
7. Złożenie wniosku o dotację nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji, nie gwarantuje również przyznania
dotacji w wysokości oczekiwanej przez wnioskodawcę. Wnioskodawcy nie przysługuje roszczenie o przyznanie
dotacji.
§ 4. 1. Złożony wniosek podlega sprawdzeniu pod względem formalnym i merytorycznym.
2. Wniosek o dotację niekompletny, nieprawidłowo wypełniony lub złożony po terminie nie będzie
rozpatrywany ze względu na niespełnienie warunków formalnych.
3. Wniosek o udzielenie dotacji celowej rozpatrywany będzie według kolejności złożenia.
4. Decyzję o przyznaniu dotacji, jej wysokości podejmuje Burmistrz Szczawna-Zdroju.
5. O udzieleniu dotacji powiadamia się Wnioskodawcę.
§ 5. 1. Otrzymanie dotacji odbywać się będzie na podstawie umowy w oparciu o postanowienia ustawy
o finansach publicznych.
2. Niepodpisanie przez dotowanego umowy w ciągu 30 dni od chwili uzyskania pisemnego powiadomienia
o udzielonej dotacji uznane będzie za odstąpienie od zawarcia umowy.
§ 6. 1. Podmiot, z którym podpisana została umowa o udzielenie dotacji, zobowiązany jest po zakończeniu
zadania do przedstawienia rozliczenia zadania.
2. Podstawą rozliczenia dotacji będą udokumentowane koszty inwestycji (faktury, rachunki).
3. Wzór rozliczenia dotacji, stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 7. Informację o naborze wniosków, informację o udzieleniu i rozliczeniu dotacji wraz z wykazem
dotowanych i wysokości dotacji umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta SzczawnaZdroju.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczawna-Zdroju.
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§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego i obowiązuje do dnia 30 czerwca 2021 r. zgodnie z czasem obowiązywania
rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 r.).

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Marzena Sobczyk
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/21/15
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju
z dnia 30 marca 2015 r.
Burmistrz Szczawna-Zdroju, ul. T. Kościuszki 17, 58-310 Szczawno-Zdrój
Wniosek o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Szczawna-Zdroju (WZÓR)
Zadanie:
zmiana sposobu ogrzewania nieruchomości*, porządkowanie gospodarki ściekowej*.
(* niepotrzebne skreślić)
Wnioskodawca: nazwa,
(imię/imiona i nazwisko/a):……………………………………………………………………………….
NIP / PESEL …..……………………………………………………………………………………..
Status prawny wnioskodawcy:
osoba fizyczna*, wspólnota mieszkaniowa*, osoba prawna*, przedsiębiorca*.
(* niepotrzebne skreślić)
Adres wnioskodawcy………………………………………………………....………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
Osoby upoważnione
do zawarcia umowy dotacji…………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
Osoba
wskazana do kontaktów………………………………………………………………………………………..
nr telefonu……………………………………………………………………………………………
Nazwa
zadania……………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………..
lokalizacja
zadania………………………………………………………………………………………………..
Koszt
zadania (w złotych)… ……………………………………………………………………………….
Wnioskowana kwota dofinansowania ze środków
budżetu Gminy Szczawno-Zdrój (w złotych)………………………………………………………
Oświadczam/y, że mam/y*, nie mam/y* możliwość/ci odzyskania poniesionego podatku VAT,
w związku z realizowanym zadaniem (* niepotrzebne skreślić).
Źródła finansowania zadania
Źródła finansowania zadania

Wydatki poniesione
do dnia złożenia wniosku
w złotych

Nakłady finansowe
do poniesienia
w złotych

Razem
w złotych

Środki własne
Środki z budżetu Miasta
Szczawna-Zdroju
Inne źródła:
………………………..
………………………..
Ogółem
Opis zadania / zakres rzeczowy zadania: zmiana sposobu ogrzewania (likwidacja źródła ciepła na paliwo stałe),
długość podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej (mb), ilość osób objętych przyłączeniem do sieci kanalizacji
sanitarnej, ilość szamb do likwidacji (szt.) o pojemności:
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
Oświadczam/y, że posiadam/y wymaganą prawem dokumentację techniczną (projekt).
Oświadczam/y, że zgłoszenia robót dokonano w dniu………….…………………………………*
Oświadczam/y, że posiadam/y
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pozwolenie na budowę, nr……..………...………………….*, z dnia ……………………………*
(* niepotrzebne skreślić)
Harmonogram rzeczowo-finansowy:
Nazwa etapu
zadania

Planowany koszt

Termin realizacji

Środki finansowe
własne
w złotych

Środki finansowe
z budżetu Gminy
Szczawno-Zdrój
w złotych

Środki finansowe
Inne
w złotych

Razem
Planowany efekt ekologiczny (* niepotrzebne skreślić):
poprawa stanu czystości powietrza*, poprawa stanu czystości wód, gruntu*.
Data……………………….
Podpis upoważnionej
osoby / upoważnionych osób…………………………………………………………………………
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/21/15
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju
z dnia 30 marca 2015 r.
Burmistrz Szczawna-Zdroju, ul. T. Kościuszki 17, 58-310 Szczawno-Zdrój
Rozliczenie dotacji celowej udzielonej z budżetu Gminy Szczawna-Zdroju (WZÓR).
Umowa nr, z dnia..................................................................................................................................
Zadanie:
zmiana sposobu ogrzewania nieruchomości*, porządkowanie gospodarki ściekowej*.
(* niepotrzebne skreślić).
Dotowany: nazwa,
(imię/imiona i nazwisko/a):……………...…………………………………………………………………….
…..…………………………………………………………………………………………..……………
NIP / PESEL ….……………………………………………………………………………………..
Adres dotowanego………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Osoba upoważniona
do rozliczenia dotacji………………………………………………………………………………....
Osoba
wskazana do kontaktów………………………………………………………………………………………..
nr telefonu…………………………………………………………………………………………….
Nazwa
zadania………………………………………………………………………………………………..
lokalizacja
zadania………………………………………………………………………………………………..
Wykonany zakres rzeczowy zadania:
zmiana sposobu ogrzewania (likwidacja źródła ciepła na paliwo stałe), długość wykonanego podłączenia do sieci
kanalizacji sanitarnej (mb), ilość osób objętych przyłączeniem do sieci kanalizacji sanitarnej, ilość szamb
zlikwidowanych (szt.) o pojemności:
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
Osiągnięty efekt ekologiczny, (* niepotrzebne skreślić):
poprawa stanu czystości powietrza*, poprawa stanu czystości wód, gruntu*.
Oświadczam, że roboty wykonano zgodnie z wymaganą prawem dokumentację techniczną (projektem),
zgłoszeniem robót*, pozwoleniem na budowę*.
Oświadczam, że odbioru robót dokonano w dniu……...……………………………………………..
Data zawarcia umowy o odbiór ścieków……………………...………………………………………………..
Data aktualizacji powykonawczej mapy zasadniczej sporządzonej przez uprawnionego geodetę i zatwierdzonej
przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wałbrzychu:
…………………………………………………………………………………………………………
(* niepotrzebne skreślić)
Zestawienie faktur/rachunków:
Numer
faktury/rachunku

Data
sprzedaży

Data zapłaty
faktury/rachunku
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Razem
Oświadczam/y, że mam/y*, nie mam/y* możliwość/ci odzyskania poniesionego podatku VAT,
w związku z realizowanym zadaniem (* niepotrzebne skreślić).
Koszt zadania i źródła finansowania zadania:
Źródła finansowania zadania

Wydatki poniesione w złotych

Środki własne
Środki z budżetu Miasta Szczawna-Zdroju
Inne źródła:
………………………………………....
………………………………………....

……………………………………
……………………………………

Ogółem koszt zadania
Data………………………..
Podpis upoważnionej
osoby / upoważnionych osób…………………………………………………………………………
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