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     Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXIX/259/2021 

     Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 24 lutego 2021 r. 

 

 

 

REGULAMIN 

Udzielania dotacji celowej w ramach zadania: „Eko-logika! Złap deszcz do zbiornika” 

 

Celem dotacji jest realizowanie dwóch zadań własnych gminy, pierwsze z zakresu ochrony 

środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej oraz drugie edukacyjne, polegające  

na propagowaniu postaw proekologicznych wśród mieszkańców gminy Świątniki Górne. 

Dotacja ma za zadanie zachęcić do realizacji przydomowej inwestycji w zakresie małej 

retencji, polegającej na umieszczeniu na terenie nieruchomości zbiornika na wody 

opadowo-roztopowe.  

§1 

Postanowienia ogólne 

1. Regulamin ustala zasady udzielenia dotacji pochodzącej z budżetu Gminy 

na dofinansowanie zakupu zbiorników do gromadzenia i wtórnego wykorzystania wód 

opadowo-roztopowych. Dzięki takim działaniom nastąpi zatrzymanie i wykorzystanie 

wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania, a następnie ich gospodarcze 

wykorzystanie m. in. do podlewania ogrodu, trawnika. Mieszkańcy Gminy będą 

wykorzystywać wody opadowe na swojej posesji, tym samym oszczędzając naturalne 

zasoby wód. 

2. Ilekroć w Regulaminie używa się poniższych pojęć, należy je rozumieć następująco: 

1) Gmina – Gmina Świątniki Górne; 

2) Zadanie – „Eko-logika! Złap deszcz do zbiornika” – zadanie z zakresu ochrony 

środowiska tj. gospodarczego wykorzystania wód opadowo-roztopowych; 

3) Dotacja – jednorazowa dotacja celowa, pochodząca z budżetu Gminy na realizację 

zadania publicznego polegającego na zakupie zbiornika do gromadzenia i 

wykorzystania wód opadowo-roztopowych; 

4) Wniosek o udzielenie dotacji – wniosek złożony przez Beneficjenta w celu uzyskania 

dotacji;  

5) Karta weryfikacji wniosku o dotację – karta sprawdzająca poprawność wypełnienia 

wniosku o udzielenie dotacji; 

6) Wniosek rozliczający dotacje – wniosek złożony przez Beneficjenta w celu rozliczenia 

dotacji;   

7) Karta weryfikacji wniosku rozliczającego dotacje – karta sprawdzająca poprawność 

wypełnienia wniosku rozliczającego dotację; 

8) Zatwierdzenie wypłaty dotacji – dokument potwierdzający przyznanie dotacji; 

9) Karta kontroli – karta kontroli realizacji inwestycji; 
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10) Beneficjent – wnioskodawca występujący o udzielenie dotacji, posiadający tytuł 

prawny do nieruchomości płożonej w granicach administracyjnych gminy;  

11) Inwestycja – zakup zbiornika na wody opadowe i roztopowe, o pojemności nie 

mniejszej niż 350l; 

12) Regulamin – niniejszy regulamin udzielania dotacji celowej na dofinansowanie 

zadania z zakresu poprawy gospodarki wodnej i małej retencji na terenie Gminy 

Świątniki Górne pt.: „Eko-logika! Złap deszcz do zbiornika”; 

13) Okres trwałości projektu – 3 lata od dnia otrzymania dotacji; 

14) Urząd – Urząd Miasta i Gminy Świątniki Górne; 

15) Burmistrz – Burmistrz Miasta i Gminy Świątniki Górne. 

 

§2 

    Wysokość dotacji 

1. Dotacja obejmie zwrot części poniesionych kosztów inwestycji. 

2. Maksymalna wysokość dotacji wynosi 50% poniesionych kosztów, lecz nie więcej niż 

400 zł, na zakup zbiornika nie mniejszego niż 350l, przeznaczonego dla Inwestycji. 

3. Dotacja może być udzielona wyłącznie na zakup zbiornika o którym mowa w ust. 2. 

4. Dotacja dla inwestycji przy danej nieruchomości może być udzielona tylko jeden raz.  

5. Wypłata dotacji następuje po zakończeniu realizacji inwestycji, zgodnie z warunkami 

umowy i na podstawie wniosku rozliczającego dotację. 

6. Objęta dotacją inwestycja nie może być finansowana z innych źródeł niż środki własne 

Beneficjenta i nie może być przedmiotem innych dofinansowań. 

§3 

Warunki przystąpienia 

1. Wniosek o udzielenie dotacji może złożyć każdy mieszkaniec Gminy, który wyrazi wolę 

wykonania inwestycji poprzez złożenie pisemnego wniosku o udzielenie dotacji i uzyskał 

pozytywne rozpatrzenie.  

2. Beneficjent powinien spełniać poniższe wymogi: 

1) być osobą fizyczną zamieszkującą Gminę oraz posiadać tytuł prawny do nieruchomości, 

położonej na terenie Gminy, na której znajduje się budynek; w przypadku 

współwłasności, wymagana jest pisemna zgoda wszystkich współwłaścicieli; 

2) utrzymać inwestycje przez okres trwałości projektu. 

§4 

Termin, miejsce i sposób składania wniosków o dotację 

1. Wniosek o udzielenie dotacji (załącznik nr 1 do Regulaminu) należy składać w terminie od 

dnia ogłoszenia naboru wniosków do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych 

na ten cel w danym roku budżetowym, jednak nie później niż do 15 października 2021 r. 

2. Wnioski można składać osobiście w Urzędzie na dzienniku podawczym, lub za 

pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. 
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Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1041), lub poprzez elektroniczną platformę 

usług administracji publicznej ePUAP – podpis profilem zaufanym;  

3. Data wpływu wniosku rozumiana jest jako termin doręczenia wniosku do Urzędu. 

§5 

Zasady rozpatrywania wniosków i przyznawania dotacji 

1. Wnioski będą rozpatrywane według kolejności ich wpływu do Urzędu w ciągu 30 dni 

licząc od daty wpływu. 

2. Wniosek o udzielenie dotacji winien spełniać następujące warunki formalne (załącznik nr 

2 do Regulaminu): 

1) być kompletny, tzn. wypełniony we wszystkich polach; 

2) złożony w terminie naboru; 

3) być złożony na właściwym formularzu; 

4) być opatrzony podpisem Beneficjenta, w przypadku przesyłania wniosku  

za pośrednictwem ePUAP – podpis profilem zaufanym; 

5) oświadczenie współwłaścicieli. 

3. Potwierdzenie spełnienia warunków formalnych następuje przez pracownika urzędu w 

karcie weryfikacji (załącznik nr 2 do Regulaminu); 

4. W przypadku złożenia wniosku o udzielenie dotacji zawierającego braki formalne, 

Beneficjent zostanie wezwany do jego uzupełnienia w wyznaczonym terminie 7 dni od 

dnia doręczenia wezwania. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje odrzuceniem 

wniosku. 

5. Przyznanie dotacji następuje zgodnie z kolejnością złożenia kompletnych i prawidłowo 

wypełnionych wniosków,  do wyczerpania środków finansowych, przeznaczonych na ten 

cel w danym roku budżetowym 2021. 

6. W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku, nie przysługuje żaden środek 

odwoławczy. 

7. O pozytywnym rozpatrzeniu wniosku oraz terminie zawarcia umowy lub odmowie 

udzielenia dotacji, Beneficjent zostanie poinformowany drogą telefoniczną/ 

elektroniczną, na dane teleadresowe podane we wniosku o udzielenie dotacji. 

 

§6 

Rozliczenie dotacji 

1. Podstawą udzielenia dotacji jest umowa o dofinansowanie inwestycji z zakresu małej 

retencji (załącznik nr 3 do Regulaminu), zawarta pomiędzy Gminą a Beneficjentem.  

2. Umowa dotacji powinna zawierać m.in.: 

1) cel, na jaki dotacja została przyznana; 

2) określenie wysokości dotacji i trybu płatności; 

3) określenie terminu realizacji inwestycji; 

4) tryb kontroli wykonania inwestycji; 

5) określenie warunków rozliczenia dotacji. 

3. Beneficjent składa wniosek rozliczający dotację (załącznik nr 4 do Regulaminu) w 

terminie do 30 dni od dnia podpisania umowy wraz z niezbędnymi dokumentami w 

postaci: 
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1) udokumentowanych kosztów inwestycji , tj. faktur lub rachunków wystawionych na 

Beneficjenta po dacie zawarcia umowy o dotację wraz z potwierdzeniem ich zapłaty;, 

2) dokumentacji fotograficznej zakupionego i zlokalizowanego na nieruchomości 

zbiornika – 2 zdjęcia.  

4. Wniosek rozliczający dotację można składać osobiście w Urzędzie na dzienniku 

podawczym, za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 

listopada 2012 r. Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1041), lub poprzez 

elektroniczną platformę usług administracji publicznej ePUAP – podpis profilem 

zaufanym. 

5. Wniosek rozliczający dotację będzie oceniany w oparciu kartę weryfikacji (załącznik nr 5 

do Regulaminu) i rozpatrywane w terminie 14 dni licząc od daty wpływu. 

6. W przypadku złożenia wniosku rozliczającego dotację zawierającego braki formalne, 

Beneficjent zostanie wezwany do jego uzupełnienia w wyznaczonym terminie 7 dni od 

daty doręczenia wezwania. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje odrzuceniem 

wniosku o rozliczenie dotacji. 

7. Ostateczna wysokość przekazanej Beneficjentowi dotacji ustalona będzie indywidualnie 

na podstawie faktycznie poniesionych i wykazanych kosztów. 

8. Udzielenie dotacji następuje poprzez zatwierdzenie wypłaty dotacji (załącznik nr 6 do 

Regulaminu) i przekazaniu środków finansowych na rachunek bankowy Beneficjenta w 

terminie 14 dni od daty zatwierdzenia wypłaty dotacji. 

 

 §7 

    Zwrot dotacji 

Zwrot dotacji następuje zgodnie z przepisami Ustawy z dn. 27 sierpnia 2009 r. ustawa o 

finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.). 

§8 

Kontrola 

1. Kontrola rozliczenia dotacji odbywa się na podstawie przedstawionych dokumentów 

wynikających z umowy na etapie wniosku rozliczającego dotację.  

2. Gmina   zastrzega   sobie również   prawo   do   przeprowadzenia kontroli w miejscu  

realizacji inwestycji, zarówno na etapie jej realizacji, jak i w okresie 3 lat od dnia 

otrzymania dotacji. 

3. Przeprowadzenie kontroli następuje zgodnie z kartą kontroli (załącznik nr 7 do 

Regulaminu). 

4. Zakres kontroli o której mowa w ust. 1 i ust. 2, może obejmować: 

1) wykorzystanie dotacji na zakup zbiornika do gromadzenia i wykorzystania wód 

opadowo-roztopowych; 

2) wykorzystanie zakupionego zbiornika do gromadzenia wody opadowo-roztopowej 

zgodnie z przeznaczeniem. 

5. Beneficjent zobowiązany jest udostępnić  nieruchomość oraz wykonanie dokumentacji 

fotograficznej inwestycji przez  okres  3  lat od otrzymania dotacji,  osobom  

upoważnionym  przez  Burmistrza,  w  celu sprawdzenia  i  udokumentowania  

funkcjonowania zakupionego zbiornika zgodnie z niniejszym Regulaminem. 


