
 

 

UCHWAŁA NR XV/103/2015 

RADY GMINY MĘCINKA 

z dnia 28 grudnia 2015 r. 

zmieniająca uchwałę nr XXXII/218/2014 Rady Gminy Męcinka z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie 

określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska 

i gospodarce wodnej ze środków budżetu gminy Męcinka przeznaczonych na finansowanie ochrony 

środowiska i gospodarki wodnej. 

Na podstawie art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska  

(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XXXII/218/2014 Rady Gminy Męcinka z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie określenia 

zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie zasad służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej 

ze środków budżetu gminy Męcinka przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki 

wodnej, wprowadza się następujące zmiany: 

1) w §1 w ust. 2 pkt 6 otrzymuje brzmienie „6) przedsięwzięć związanych z ochroną powierzchni ziemi, 

z wyłączeniem remediacji polegających na samooczyszczaniu”; 

2) w §2 w ust. 2 lit.d otrzymuje brzmienie „d) zadanie przewidziane do zrealizowania do dnia 31 grudnia 

roku, w którym udzielona jest dotacja”; 

3) w §4: 

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie „1) spełnienie przez wnioskodawcę wymagań określonych, w zależności od 

prowadzonej działalności, w rozporządzeniu 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 grudnia 2013) oraz w rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 1408/2013 z dnia 

18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do 

pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24 grudnia 2013 r.).”; 

b) pkt 2 otrzymuje brzmienie „2) przedłożenie przez wnioskodawcę dokumentów i informacji określonych 

w art.37 ust.1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy 

publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 z późn. zm.) oraz 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. Nr 53, poz. 311) lub w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. 

w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub 

rybołóstwie (Dz. U. Nr 121 poz. 810)."; 

4) w §5: 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie „2. Rozliczenie dotacji następuje do 31 stycznia roku następnego, jeżeli 

zadanie realizowane jest do 31 grudnia”; 
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b) w ust. 5 wyrazy „oraz pod względem gospodarności i celowości”, skreśla się; 

5) uchyla się §9. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego.   

Przewodniczący Rady: 

W. Lichoń 
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