
Uchwala Nr XXI/283/2013
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 21 czerwca 2013 r.

w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budzetu Powiatu Olsztynskiego na
realizacj~ zadan zwi~zanych z ochron~ srodowiska oraz trybu post~powania
w sprawie jej udzielenia i sposobu rozliczenia.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 0 samorz~dzie powiatowym
(Dz. U. z 2013 r., poz. 595) oraz art. 403 ust. 1, 4 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony srodowiska (Dz. U. 2008 r. Nr 25, poz. 150 z pom. zm.) uchwala si~, co nastta'uje:

§ 1. 1. Ustala si~ zasady udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztow
zadan maj~cych na celu popraw~ ochrony srodowiska, kryteria wyborn tych zadan, tryb
post~owania w sprawie udzielenia dotacji oraz sposobujej rozliczenia.

2. Dotacji udziela si~:
1) podmiotom niezaliczonym do sektora fmansow publicznych,
2) jednostkom sektora fmansow publicznych b~d~cych gminnymi lub powiatowymi osobami

prawnyml
- zwanym w dalszej cz~sci uchwaly "wnioskodawcami".

3. Dotacj~ mog~ uzyskae podmioty spelniaj~ce nast~puj~ce warunki:
1) miejsce wykonania zadania znajduje si~ na obszarze powiatu olsztyIlskiego,
2) posiadaj~ prawo do dysponowania niernchomosci~ w ktorej zamierzaj~ realizowae

wnioskowane zadanie,
3) wnioskodawca:

a) nie korzystal wczesniej z dotacji celowych udzielonych z budzetu Powiatu
Olsztynskiego na realizacj~ zadan zwiac.zanychz ochron~ srodowiska lub

b) korzystal wczesniej z dotacji celowych udzielonych z budzetu Powiatu
OlsztyIlskiego na realizacj~ zadan zwiac.zanych z ochron~ srodowiska i prawidlowo
si~ z nich rozliczyl.

4. Dotacja z budzetu Powiatu Olsztynskiego moze bye przeznaczona na finansowanie ochrony
srodowiska i gospodarki wodnej w zakresie okreslonym 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 srodowiska (Dz. U.
2008 r. Nr 25, poz. 150 z pom. zm.).

5. Zarz~d Powiatu w terminie:
1) do dnia 31 paidziernika kazdego roku podejrnie uchwal~ w sprawie okreslenia zadan

przeznaczonych do finansowania lub dofinansowania w roku nastta'nym sposrod zakresu, 0

ktorym mowa w § 1 ust. 4,
2) do dnia 31 stycznia podejmie uchwal~ w sprawie okreslenia terminu przyjmowania

wnioskow oraz ustalenia procedury rozpatrywania zlozonych wnioskow.

6. Uchwaly b~d~ podane do publicznej wiadomosci na stronach Biuletynu Informacji Publicznej
Powiatu OlsztyIlskiego oraz na tablicy ogloszen w Starostwie Powiatowym w Olsztynie w terminie
7 dni od dnia ich podj~cia.



7. Jezeli wysokose udzielonych dofinansowan b~dzie nizsza niz kwota zaplanowana w budzecie
Powiatu Olsztyllskiego na dany rok, Za.rntd Powiatu moze ponownie okreslie, w formie uchwaly,
zadania przeznaczone do finansowania lub dofmansowania w danym roku oraz termin
przyjmowania wniosk6w. Zapisy § 1 ust. 6 stosuje si~ odpowiednio.

8. W uchwale, 0 kt6rej mowa w ust. 5 pkt 1 i ust. 7 Zar~d Powiatu, w szczeg6lnosci okresla:
1) ilose srodk6w przeznaczonych na dotacj~,
2) rodzaj dotacji,
3) czy srodki przeznaczone s~ na sfmansowanie czy dofmansowanie zadan. W przypadku

dofinansowania zadan okresla si~ kwot~ lub procentow~ wysokose dofinansowania.

§ 2. Ustala si~ nast~puj~ce kryteria wyborn zadania do finansowania lub dofinansowania:
1) realizacja zadania b~dzie miala znaczenie dla zaspokojenia potrzeb wsp6lnoty lokalnej i

przyczyni si~ do poprawy ochrony srodowiska,
2) realizacja zadaniajest mozliwa do spelnienia w oparciu 0 informacje zawarte we wniosku,
3) realizacja zadania spelnia wymagania przepis6w prawa,
4) realizacja zadania mozliwajest w ciqgu roku budzetowego.

§ 3. 1. Ustala si~ nast~puj~cy tryb post~powania w sprawie udzielenia dotacji:
1) dotacj~ celow~ udziela si~ tylko na pisemny wniosek uprawnionych podmiot6w,
2) wniosek 0 dotacj~ celow~ powinien zawierae zwi~zly i jasny opis zadania przewidzianego

do realizacji oraz spos6b jego wykonania, a takZe:
a) dokladne dane wnioskodawcy,
b) termin i miejsce realizacji zadania,
c) kalkulacj~ koszt6w realizacji zadania,
d) kwot~ wnioskowanej dotacji,
e) informacj~ czy wnioskodawca zwraca si~ 0 finansowanie czy dofinansowanie zadania.

W przypadku dofinansowania wniosek powinien zawierae informacje 0 deklarowanej
wielkose udzialu wlasnego wnioskodawcy w realizacji zadania,

f) oswiadczenie 0 realizacji zadania na obszarze powiatu olsztyllskiego,
g) oswiadczenie 0 prawie do dysponowania niernchomosci~ w kt6rej b~dzie realizowane

zadanie,
h) oswiadczenie 0 braku post~powania upadlosciowego lub likwidacyjnego w stosunku do

ubiegaj~cego si~ 0 udzielenie dotacji,
i) oswiadczenie 0 poprawnym wykonaniu, wykorzystaniu i rozliczeniu dotacji celowych

udzielonych z budZetu Powiatu Olsztyllskiego na realizacj~ zadan zwi'l.Zanych z ochron~
srodowiska w latach poprzednich lub oswiadczenie, iz wczesniej dotacje nie byly
udzielane.

2. Wniosek 0 przyznanie dotacji sklada si~ do Zarz~du Powiatu w Olsztynie, za posrednictwem
Wydzialu Gospodarowania Srodowiskiem Starostwa Powiatowego w Olsztynie w formie pisemnej.
Do wniosku nale:zy dol~czye stosowne dokumenty lub potwierdzone przez wnioskodawc~ za
zgodnose z oryginalem kserokopie potwierdzaj~ce prawdziwose informacji, 0 kt6rych mowa w § 3
ust. 1 pkt 3.

3. Wydzial Gospodarowania Srodowiskiem w terminie do 21 dni od dnia zlozenia wniosku w
Starostwie Powiatowym w Olsztynie, dokonuje formalnej i merytorycznej oceny wniosk6w.

4. Zarz~d Powiatu, za posrednictwem Wydzialu Gospodarowania Srodowiskiem moze z'l.dae od
wnioskodawcy dodatkowych dokument6w i informacji niezb~dnych do prawidlowej oceny zadan w



terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku. Termin okreslony w ust. 3 ulega odpowiednio
przedluzeniu.

5. Po uzupelnieniu brak6w formalnych Wydzial Gospodarowania Srodowiskiern sporz'ldza opiniC(
merytoryczn'lo wniosku. Jezeli wnioskodawca nie uzupelnil brak6w formalnych w wyznaczonym
terminie Wydzial Gospodarowania Srodowiskiem sporz'ldza opiniC(,w kt6rej wnioskuje 0 odmowC(
przyznania dotacji.

6. RozstrzygniC(cie w przedmiocie udzielenia dotacji podejrnuje na posiedzeniu Zarz'ld Powiatu po
zapoznaniu siC(z opini'l Wydzialu Gospodarowania Srodowiskiem Starostwa Powiatowego w
Olsztynie.

7. Udzielenie dotacji nastC(puje na podstawie umowy zawartej pomiC(dzy Powiatem Olsztynskim a
wnioskodawc'l. UmowC( przygotowuje i nadzoruje jej realizacjC( Wydzial Gospodarowania
Srodowiskiem Starostwa Powiatowego w Olsztynie.

8. Umowa okresla, w szczeg61nosci:
1) okreslenie stron umowy wraz z podaniem numer6w NIP, REGON oraz nurneru rachunku

bankowego,
2) szczeg610wy opis zadania, na kt6rego wykonanie rna bye udzielona dotacja i termin jego

realizacji,
3) spos6b i termin przekazania dotacji,
4) termin wykorzystania dotacji, nie dluZszy niz do 31 grudnia danego roku budzetowego,
5) termin i spos6b rozliczenia udzielonej dotacji,
6) termin zwrotu niewykorzystanej czC(scidotacji:

a) 15 dni od uplywu okreslonego w umowie terrninu wykorzystania dotacji, jezeli
termin wykorzystania dotacji jest kr6tszy niz rok budzetowy,

b) do dnia 31 stycznia nastC(pnego roku, w przypadku gdy termin wykorzystania dotacji
okreslono do konca roku budzetowego,

7) tryb kontroli wykonania zadania,
8) sankcje z tytulu niewlasciwego wykorzystania dotacji lub wykorzystanie jej na cele inne niz

okreslone w umowie,
9) zobowi'lZanie strony do trwalego oznakowania przedmiotu, miejsca inwestycji (pisemna

informacja 0 sfinansowaniu lub wsp61finansowaniu z budzetu Powiatu).

12. Niepodpisanie umowy w terminie 14 dni od dnia zawiadornienia 0 przyznaniu dotacji, z
przyczyn 1ez'lcych po stronie wnioskodawcy moze skutkowae cofniC(ciem przyznanej dotacji.
DecyzjC(w tym przedmiocie podejmuje Zarz'ld Powiatu.

13. W trakcie wykonywania zadania zleconego, jak i po jego realizacji Zarz'ld Powiatu moze
dokonae kontroli wykonywania zadania w zakresie zgodnosci z umow~ celowosci ponoszonych
wydatk6w, rzetelnosci i gospodarnosci.

14. Podmiot, kt6ry otrzymal dotacjC(celow'l zobowi'lZany jest umozliwie przeprowadzenie kontroli
wykonywanego zadania.



15. Do przeprowadzenia kontroli Zarz'ld Powiatu moze upowazrric wlasciwych merytorycznie
pracownikow Starostwa Powiatowego w Olsztynie.

16. Kontroluj'lcy ma prawo w szczegolnosci do:
1) wgl'ldu do dokumentow dotycz'lcych realizacji zadania zwi'lZanego z przyznan'l dotacj~
2) z'ldania pisemnych wyjaSnien w terminie nie krotszym niz 7 dni.

§ 4. 1. Ustala si~ nast~puj'lcy sposob rozliczenia dotacji:
1) termin na rozliczenie dotacji uplywa w ci~ 30 dni od daty zakonczenia realizacji zadania,

pod rygorem cofni~cia dotacji i z'ldania jej zwrotu,
2) podmiot, ktory otrzymal dotacj~ obowi'lZany jest zloZyc:

a) sprawozdanie merytoryczne z wykonania zadania z ocen'l dotycz'lC'l skutecznosci
realizacji zakladanych celow,

b) sprawozdanie finansowe z okresleniem wysokosci poszczegolnych wydatkow z
dol'lczeniem spisu wszystkich faktur (rachunkow), ktore zostaly oplacone w calosci
lub w cz~sci ze srodkow pochodz'lcych z dotacji.

3. Sprawozdanie sporz'ldzone bl~dnie, niekompletne lub nieczytelne zostanie zwrocone celem
uzupelnienia, korekty lub zlozenia wyjaSnien. Brak uzupelnienia lub korekty sprawozdania moze
skutkowac cofni~ciem dotacji i z'ldaniem jej zwrotu. Decyzj~ w tym przedmiocie podejmuje Zarz'ld
Powiatu.

4. Sprawozdanie, 0 ktorym mowa w § 4 ust. 1 podlega sprawdzeniu przez Wydzial
Gospodarowania Srodowiskiem Starostwa Powiatowego w Olsztynie i przyj~ciu przez Zarz'ld
Powiatu.

5. Dotacja celowa udzie10na z budzetu Powiatu Olsztynskiego:
1) wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem,
2) pobrana nienaleZnie lub w nadmiemej wysokosci,
3) przyznana i niewykorzystana,
4) ktora zostala cofni~ta decyzj'lZarz'ldu Powiatu
podlega zwrotowi do budzetu na zasadach okreslonych przepisami ustawy 0 finansach
publicznych.

§ 5. 1. W stosunku do wnioskodawcow b~d'lcych przedsi~biorcami, przyznanie dotacji odbywa si~
w ramach pomocy de minimis, zgodnie z warunkami rozporz'ldzenia Komisji (Rozporz'ldzenie
Komisji WE Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do
pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z dnia 28 grudnia 2006 r.».

2. Przedsi~biorca moze uzyskac pomoc, jezeli wartosc tej pomocy brutto l'lcznie z wartosci'l innej
pomocy de minimis otrzymanej przez tego przedsi~biorc~ w okresie biez'lcego roku
kalendarzowego i dwoch poprzedzaj'lcych go lat kalendarzowych, nie przekracza kwoty
stanowi'lcej rownowartosc 200.000 euro.

3. Przedsi~biorca prowadz'lcy dzialalnosc gospodarcz'l w sektorze transportu drogowego moze
uzyskac pomoc, 0 ktorej mowa w ust 1, jezeli wartosc tej pomocy brutto l'lcznie z wartosci'l



innej pomocy de minimis otrzymanej przez tego przedsi~biorc~ w okresie biez(lcego roku
kalendarzowego i dwoch poprzedzaj(lcych go lat kalendarzowych nie przekracza kwoty
stanowi(lcejrownowartosc 100.000 euro.

4. Przedsi~biorca nie moze uzyskac pomocy, 0 ktorej mowa w ust. 1, jezeli otrzymal pomoc
publiczn(l w odniesieniu do tych samych kosztow kwalifikuj(lcych si~ do obj~cia pomoc(l a
l(lcznawartosc pomocy spowodowalaby przekroczenie dopuszczalnej intensywnosci pomocy.

5. Przedsi~biorca ubiegaj(lcy si~ 0 pomoc de minimis na podstawie niniejszej uchwaly
zobowiltZanyjest do przedstawienia:
1) organowi udzielaj(lcemupomocy zaSwiadczen i oswiadczen, 0 ktorych mowa wart. 37 ust.

1 i 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. 0 post~powaniu w sprawach dotycz(lcych pomocy
publicznej (Dz. U z 2007 r. Nr 59, poz. 404 z pOin. zm.),

2) wypelnionego formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu si~ 0 pomoc de
minimis stanowi(lcegozal(lcznikdo rozporz(ldzeniaRady Ministrow z dnia 29 marca 2010 r.
w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegaj(lcy si~ 0 pomoc de
minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311) wraz z innymi informacjami i dokumentami, 0 ktorych
mowa w w/w rozporz(ldzeniu.

§ 7. 1. Traci moc uchwala Nr IV/58/2011 Rady Powiatu w Olsztynie z dnia 25 marca 2011 r.
w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budZetu Powiatu Olsztyfiskiego na realizacj~ zadan
zwiltZallychz ochron(l srodowiska oraz trybu post~powania w sprawie jej udzielenia i sposobu
rozliczenia zmieniona uchwal(lNr VII/93/20I1 Rady Powiatu w Olsztynie z dnia 8 wrzesnia 2011 r.
zmieniaj(lc(luchwal~ w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budzetu Powiatu Olsztyfiskiego
na realizacj~ zadan zwiltZanych z ochron(l srodowiska oraz trybu post~powania w sprawie jej
udzielania i sposobu rozliczenia.
2. W sprawach wnioskow 0 udzielenie dotacji celowej z budzetu Powiatu Olsztyfiskiego na
realizacj~ zadan zwi'lZanych z ochron(l srodowiska zlozonych do dnia 30 kwietnia 2013 r.
zastosowanie maj(lprzepisy uchwal, 0 ktorych mowa w ust. 1.

§ 8. Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urz~dowym
Wojewodztwa Warminsko-Mazurskiego.


