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z dnia 19 czerwca 2012 r.
w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowej finansowania lub dofinansowania inwestycji
związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną ze środków budżetu powiatu stanowiących
wpływy z kar i opłat za korzystanie ze środowiska
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku – o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn.zm.), art. 9 ust. 11 Statutu Powiatu Pińczowskiego oraz art. 400a ust.1, 403
ust. 1, ust. 3-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (t.j.: Dz. U. z 2008 r. Nr 25,
poz. 150 z późn zm.), art.127 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r.,
Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), uchwala się co następuje:
§ 1. Środki budżetu powiatu, stanowiące wpływy z kar i opłat za korzystanie ze środowiska, przekazywane
będą na finansowanie ochrony środowiska zgodnie z regulaminem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej
uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała Nr XXXVI/192/2010 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 25 marca 2010 roku
§ 3. Wykonanie zadania powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Powiatu

Zbigniew Kierkowski
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/127/2102
Rady Powiatu w Pińczowie
z dnia 19 czerwca 2012 r.

Regulamin udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Pińczowskiego na finansowanie lub
dofinansowanie inwestycji związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną
Rozdział 1.
Przepisy ogólne
§ 1. § 1 Z budżetu Powiatu Pińczowskiego mogą być udzielone dotacje celowe na finansowanie lub
dofinansowanie inwestycji związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną, w zakresie określonym
w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 18, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo
ochrony środowiska /Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm./.
§ 2. Powyższe dotacje celowe pochodzą ze środków stanowiących dochody budżetu Powiatu
Pińczowskiego, z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za
przekroczenie lub naruszenie wymogów korzystania ze środowiska.
§ 3. Dotacje mogą być udzielane na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji zlokalizowanych
w granicach administracyjnych Powiatu Pińczowskiego.
§ 4. O udzielenie dotacji mogą się ubiegać podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych,
w szczególności: osoby fizyczne, osoby prawne, wspólnoty mieszkaniowe, przedsiębiorcy oraz jednostki
zaliczane do sektora finansów publicznych będące powiatowymi lub gminnymi osobami prawnymi, zwane
dalej Wnioskodawcą.
Rozdział 2.
Tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji
§ 5. W celu pozyskania dotacji Podmiot obowiązany jest do złożenia odpowiedniego wniosku na
specjalnym formularzu, określonym w załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały.
§ 6. § 6 Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
§ 7. O przyznaniu dotacji nie decyduje kolejność złożonych wniosków.
§ 8. Wnioski należy składać w Starostwie Powiatowym w Pińczowie w terminie do 1 grudnia roku
poprzedzającego rok, w którym Wnioskodawca ubiega się o dofinansowanie.
Wnioski na przedsięwzięcia realizowane w roku 2012 należy składać do 30 czerwca tegoż roku.
§ 9. Wstępnej weryfikacji wniosków pod względem formalnym i merytorycznym dokonuje Wydział
Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Pińczowie w terminie nie dłuższym niż
30 dni od daty złożenia kompletnego wniosku, zwany dalej Wydziałem.
§ 10. W przypadku nienależytego wypełnienia wniosku lub jeśli wniosek jest niekompletny, albo niezbędne
jest udzielenie dodatkowych informacji, Wydział zawiadamia Wnioskodawcę o konieczności uzupełnienia
braków lub udzieleniu dodatkowych informacji. W tym celu wyznacza Wnioskodawcy 7 - dniowy termin na
dokonanie określonych czynności.
§ 11. Nieuzupełnienie braków lub nieudzielenie informacji we wskazanym terminie skutkuje odrzuceniem
wniosku.
§ 12. Zarząd Powiatu, za pośrednictwem Wydziału może żądać od Wnioskodawcy w określonym terminie
dodatkowych dokumentów i informacji niezbędnych do właściwej oceny wniosku.
§ 13. Wnioskodawca może się ubiegać o przyznanie dotacji nie częściej niż raz w ciągu roku budżetowego.
Zamiar uczestniczenia w ponownym rozdziale środków w latach kolejnych, wymaga każdorazowo złożenia
ponownego wniosku z zachowaniem terminów i procedur określonych niniejszym Regulaminem.
§ 14. Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Zarząd Powiatu Pińczowskiego w formie uchwały.
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§ 15. Informacja o udzieleniu dotacji zostanie przekazana pisemnie do Wnioskodawcy oraz opublikowana
na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Pińczowie.
Rozdział 3.
Zawarcie umowy o udzielenie dotacji, sposób rozliczenia dotacji celowej
§ 16. 1. Udzielenie dotacji następuje po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i zawarciu umowy pomiędzy
Powiatem Pińczowskim, a Wnioskodawcą.
2. Wnioskodawca zostanie poinformowany listownie o terminie i miejscu podpisania umowy.
§ 17. 1. Umowa winna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Umowa ta będzie określać:
a) wysokość dotacji, cel lub opis zakresu rzeczowego zadania, na którego realizację są przekazywane środki
dotacji
b) termin wykorzystania dotacji, nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia danego roku budżetowego
c) termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji oraz termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji celowej,
z tym że termin ten nie może być dłuższy niż termin określony w ustawie z dnia 28.07.2009 r. – o finansach
publicznych /Dz.U. z 2009 r, Nr 157, poz. 1240 z późn. zm./
§ 18. 1. Przekazanie dotacji celowej na właściwy rachunek bankowy, określony we wniosku, nastąpi po
uprzednim rozliczeniu zadania określonego w umowie.
2. Rozliczenie zadania polega na przedstawieniu Zarządowi Powiatu faktur lub innych dowodów
księgowych, potwierdzających wykonanie określonego zadania.
§ 19. Wysokość przelewu jest równowartością faktycznie poniesionych i udokumentowanych kosztów, nie
wyższą niż wysokość przyznanej kwoty.
§ 20. 1. Z treści faktury, lub innego dowodu księgowego w sposób jednoznaczny musi wynikać, iż zostały
one wystawione na rzecz Wnioskodawcy, któremu przyznano dotację.
2. Rozliczenie dotacji następuje do dnia 31 stycznia roku następującego po roku w którym przyznano
dotację.
§ 21. W celu rozliczenia inwestycji Zarząd Powiatu może upoważnić określone osoby do dokonania
kontroli faktycznego wykonania inwestycji.
§ 22. 1. Zakres kontroli może obejmować w szczególności:
a) Wykonanie zadania zgodnie z umową
b) Prowadzenie dokumentacji umożliwiającej ustalenie kosztów realizowanego zadania.
2. Podmiot kontrolujący może ponadto żądać w wyznaczonym terminie udzielenia informacji lub złożenia
wyjaśnień ustnie lub na piśmie, dotyczących dotowanego zadania.
§ 23. W wypadku stwierdzenia przez Zarząd Powiatu wykorzystania pobranej dotacji niezgodnie
z przeznaczeniem, pobrania jej nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotacja podlega zwrotowi na zasadach
określonych w art. 251 i 252 ustawy z dnia 28.07.2009 r. – o finansach publicznych / Dz. U. z 2009 r., Nr 157,
poz. 1240 z późn. zm. /
Rozdział 4.
Kryteria wyboru inwestycji do finansowania lub dofinansowania
§ 24. 1. Dotacja
zostanie
przyznana
Wnioskodawcom,
których
wnioski
zostaną
pozytywnie zakwalifikowane pod względem formalnym i merytorycznym a w budżecie Powiatu będą istniały
środki finansowe na sfinansowanie lub dofinansowanie inwestycji.
2. Przy ocenie i wyborze wniosków o udzielenie pomocy finansowej Zarząd Powiatu stosuje
kryteria:
a) zgodność przedsięwzięcia z przyjętymi w Regulaminie kryteriami,
b) zamierzony efekt ekologiczny,

następujące
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c) procentowy udział wnioskodawcy w realizacji przedsięwzięcia,
d) uwarunkowania techniczne i jakościowe,
e) stan zaawansowania prac,
f) przewidywany termin zakończenia przedsięwzięcia lub zakupu,
g) wpływ inwestycji na stan ochrony środowiska lub gospodarki wodnej na terenie Powiatu
3. Jeżeli udzielenie dotacji wszystkim Wnioskodawcom, których wnioski spełnią kryteria formalne
i merytoryczne nie będzie możliwe ze względu na brak środków finansowych w budżecie na ich realizację,
Zarząd Powiatu podejmie decyzję o sfinansowaniu lub dofinansowaniu inwestycji, które w największym
stopniu przyczynią się do poprawy stanu ochrony środowiska lub gospodarki wodnej na terenie Powiatu.
Rozdział 5.
Pomoc de minimis
§ 25. Jeżeli Wnioskodawca ubiegający się o przyznanie dotacji jest przedsiębiorcą, to dotacja ta będzie
stanowiła pomoc de minimis. Warunkiem rozpatrzenia wniosku o udzielenie takiej dotacji jest dodatkowo
spełnienie przez Wnioskodawcę wymagań określonych, w zależności od prowadzonej działalności w :
1. Rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15.12.2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88
Traktatu o pomocy de minimis (Dz. Urz. UE seria L z 2006 r. nr 379, poz. 5),
2. Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1535/2007 z dnia 20.12.2007 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88
Traktatu (WE) w odniesieniu do pomocy de minimis w sektorze produkcji rolnej (DZ. Urz. UE seria L nr 337,
s.35 z 21.12.2007 r.)
3. Rozporządzeniu Komisji (WE) 875/2007 z 24.07.2007 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu
(WE) w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rybołówstwa i zmieniające
rozporządzenie (WE) nr 1860/2004 (Dz. Urz. UE seria L , nr193, s. 6 z 25.07.2007 r.)
§ 26. 1. Ponadto Wnioskodawca jest obowiązany do przedłożenia dokumentów i informacji określonych
w art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 30.04.2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej ( Dz.
U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 z późn. zmianami) oraz rozporządzeniu Rady Ministrów zdnia 29.03.2010 r.
w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. 2010
Nr 53, poz. 311).
2. Wnioskodawca ubiegający się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie zobowiązany jest
dodatkowo do przedstawienia informacji określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z 11 czerwca 2010 r.
w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub
rybołówstwie (Dz.U. 2010 Nr 121, poz. 810).
3. Dotacje celowe, które stanowiłyby pomoc publiczną nie mogą być udzielone.
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/127/2102
Rady Powiatu w Pińczowie
z dnia 19 czerwca 2012 r.

Wniosek
o dofinansowanie przedsięwzięć
związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną
Starostwo Powiatowe
w Pińczowie
(data)……………………………
Wniosek
o dofinansowanie przedsięwzięć
związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną
Nazwa wnioskodawcy………………………………………………………………………………………
Adres…………………………………………………………………………………………………
Nr tel………………………………………
Dane personalne osoby do kontaktów………………………………………………………….........
Nr Regon …………………………………………………………………………………….............
Rodzaj prowadzonej działalności…………………………………………………………………..………
…....................
Nazwa zadania/zakupu………………………………………………………………………………………
Wnioskowana kwota dofinansowania……………………………………..………………………………
….………….....
Całkowity koszt przedsięwzięcia……………………………………………………………………………
…............
Cele i zamierzenia………………………………………………………………................................
Środki własne lub inne źródła finansowania…………………………………………………………………
....................................
Stan przygotowania zadania, zaawansowania prac ………………………………………………....
……………………………………….................................................................................................
……………………………………….................................................................................................
Data rozpoczęcia zadania………………………
Przewidywany termin zakończenia zadania……………………………………................................
Uzasadnienie konieczności realizacji zadania…………………….....................................................
…………………………………………………………….................................................................
…………………………………………………………….................................................................
……………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………
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Uzyskany efekt ekologiczny……………………………....................................................................
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
Procedura stosowana przy wyborze wykonawców/dostawców……………………………………………...
.............................................
……………………………………………………………………………………………………….
…………….........................................................................................................................................
Uwaga:
Na wezwanie dotującego wnioskodawca powinien okazać dokumentację (pozwolenie na budowę,
dokumentację techn. inne dokumenty)

