
UCHWAŁA NR XXVI/156/2012 

RADY POWIATU W PIŃCZOWIE 

z dnia 28 grudnia 2012 roku 

 
w sprawie zmiany regulaminu udzielania dotacji celowej finansowania lub 
dofinansowania inwestycji związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną ze 
środków budŜetu 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 
(tj.: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220,  
Dz.U. z 2002 r. Nr 62 poz. 558, Dz.U. z 2002 r. Nr 113 poz. 984, Dz.U. z 2002 r. Nr 200  
poz. 1688, Dz.U. z 2002 r. Nr 214 poz. 1806, Dz.U. z 2003 r. Nr 162 poz.1568, Dz.U. z 2002 
r. Nr 153 poz.1271, Dz.U. z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Dz.U. z 2002 r. Nr 214 poz.1806, 
Dz.U. z 2007 r. Nr 173 poz.1218, Dz.U. z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Dz.U. z 2008 r. Nr 223 
poz. 1458, Dz.U. z 2009 r. Nr 92 poz. 753, Dz.U. z 2010 r. Nr 28 poz.142, Dz.U. z 2010 r.  
Nr 28 poz. 146, Dz.U. z 2010 r. Nr 106 poz. 675, Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1241,  
Dz.U. z 2010 r. Nr 40 poz. 230, Dz.U. z 2011 r. Nr 21 poz.113, Dz.U. z 2011 r. Nr 217 poz. 
1281, Dz.U. z 2011 r. Nr 149 poz. 887 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 r. 
Prawo ochrony środowiska (tj.: Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.), art.127  ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj.: Dz.U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240  
Dz.U. z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Dz.U. z 2010 r. Nr 123 poz. 835, Dz.U. z 2010 r. Nr 152  
poz. 1020, Dz.U. z 2010 r. Nr 96 poz. 620, Dz.U. z 2010 r. Nr 238 poz. 1578, Dz.U. z 2010 r. 
Nr 257 poz. 1726, Dz.U. z 2010 r. Nr 257 poz. 1726, Dz.U. z 2011 r. Nr 201 poz. 1183,  
Dz.U. z 2011 Nr 185 poz. 1092, Dz.U. z 2011 r. Nr 234 poz. 1386, Dz.U. z 2011 r. Nr 291 
poz. 1707, Dz.U. z 2011 r. Nr 240 poz. 1429 z późn. zm.), uchwala się co następuje: 
 

§1 
 
W regulaminie udzielania dotacji celowej finansowania lub dofinansowania inwestycji 
związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną ze środków budŜetu powiatu 
stanowiących wpływy z kar  i opłat za korzystanie ze środowiska, przyjętym uchwałą Rady 
Powiatu w Pińczowie NR XX/127/2012 z dnia 19 czerwca 2012 roku, wprowadza się 
następujące zmiany: 
 
     1. Wprowadza się §14a w brzmieniu:   „JeŜeli w danym roku budŜetowym, 
          po upływie terminów określonych w § 8 w budŜecie Powiatu nadal będą  
          istniały środki finansowe na udzielenie dotacji, Zarząd Powiatu moŜe  
          podjąć decyzję o wyznaczeniu dodatkowych terminów do składania 
          wniosków”, 

2. W §18 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie: „Przekazanie dotacji celowej na 
     właściwy rachunek bankowy określony we wniosku nastąpi po zawarciu  
     umowy.”, 
3. W § 8 ust. 2 otrzymuje nowe brzmienie: „Wnioskodawca jest   
     obowiązany do rozliczenia się z udzielonej dotacji.”, 



4. W §18 wprowadza się ust. 3 w brzmieniu: „Rozliczenie zadania polega na 
przedstawieniu Zarządowi Powiatu faktur lub innych dowodów księgowych 
potwierdzających wykonanie określonego w umowie zadania.”, 

5. §19 otrzymuje nowe brzmienie: „Wysokość przelewu jest wartością  
     pienięŜną nie wyŜszą niŜ wysokość przyznanej kwoty.”, 
6. §25 otrzymuje nowe brzmienie: „W przypadku ubiegania się o przyznanie dotacji 

przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą dotacja ta będzie stanowiła 
pomoc de minimis. Warunkiem rozpatrzenia wniosku o udzielenie takiej dotacji jest 
dodatkowo spełnienie przez Wnioskodawcę wymagań określonych, w zaleŜności od 
prowadzonej działalności w”, 

7. W§ 26 ust. 2 otrzymuje nowe brzmienie: „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) oraz dokumentów i informacji określonych w art. 37 
ust. 2 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).”, 

8. Uchyla się §26 ust. 3.  
9. Wprowadza się §27 w brzmieniu: „Dotacje celowe, które stanowią pomoc  

de minimis będą udzielane do dnia 31 grudnia 2013 r.” 
 

§2 
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Pińczowskiego. 
 

 
§3 

 
Uchwała wchodzi w Ŝycie w terminie 14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Świętokrzyskiego.  
 
 

PRZEWODNICZĄCY 
     RADY POWIATU 

 
     Zbigniew Kierkowski 

 


