
UCHWAŁA NR VII/78/19
RADY MIEJSKIEJ STRZELINA

z dnia 26 marca 2019 r.

w sprawie określenia zasad udzielania wspólnotom i spółdzielniom mieszkaniowym dotacji celowej
ze środków budżetu Gminy Strzelin na budowę wiat śmietnikowych

w ramach zadania pn. ”Czyste podwórko”

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 506), art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2017 r. 
poz. 2077 z późn. zm.) oraz art. 400a ust. 1 pkt 8 oraz art. 403 ust. 2-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - 
Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.) - Rada Miejska Strzelina uchwala, co 
następuje:

§ 1. 1. Udzielenie dotacji ma na celu ochronę środowiska naturalnego i wprowadzenie przyjaznych dla 
środowiska rozwiązań, co pozwoli aby miejsca przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych wraz z ich 
bezpośrednim otoczeniem wyglądały estetycznie i spełniały wymagania wynikające z przepisów prawa.

2. Zatwierdza się Regulamin udzielania wspólnotom i spółdzielniom mieszkaniowym dotacji ze środków 
budżetu Gminy Strzelin na budowę wiat śmietnikowych, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Udzielenie dotacji następuje na podstawie złożonego wniosku o udzielenie dotacji. Wzór wniosku 
stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Wypłata dotacji następuje na podstawie złożonego wniosku o wypłatę dotacji. Wzór wniosku stanowi 
załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

5. Wysokość środków dotacji celowej na dofinansowanie budowy wiat śmietnikowych określa Rada 
Miejska Strzelina w uchwale budżetowej na dany rok.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Strzelin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego.

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Strzelina:
E. Kasprzyszak

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 4 kwietnia 2019 r.

Poz. 2282



Załącznik nr 1 do uchwały nr VII/78/19

Rady Miejskiej Strzelina z dnia 26 marca 2019 r.

REGULAMIN UDZIELANIA WSPÓLNOTOM I SPÓŁDZIELNIOM MIESZKANIOWYM 
DOTACJI CELOWEJ ZE ŚRODKÓW BUDŻETU GMINY STRZELIN NA BUDOWĘ WIAT 

ŚMIETNIKOWYCH W RAMACH ZADANIA PN. „CZYSTE PODWÓRKO”.

§ 1. 1.  Regulamin określa zasady udzielania wspólnotom i spółdzielniom mieszkaniowym dotacji celowej 
z budżetu Gminy Strzelin na przedsięwzięcie polegające na budowie wiat śmietnikowych typu lekkiego 
(częściowo ażurowe) dla mieszkańców miasta i gminy Strzelin, zamieszkujących w zabudowie wielolokalowej.

§ 2. 1.  Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

1) dotacji, należy przez to rozumieć wypłatę ze środków budżetu Gminy Strzelin na dofinansowanie kosztów 
poniesionych w związku z budową wiat śmietnikowych,

2) wnioskodawcy, należy przez to rozumieć wspólnoty oraz spółdzielnie mieszkaniowe ubiegające się 
o udzielenie dotacji,

3) gminie, należy przez to rozumieć Gminę Strzelin.

§ 3. 1.  Dotację może uzyskać wnioskodawca:

1) posiadający tytuł prawny do nieruchomości, na której zamierza zrealizować przedsięwzięcie, na które 
udzielana jest dotacja, lub

2) posiadający pisemną zgodę właściciela nieruchomości, na której zamierza zrealizować przedsięwzięcie, na 
które udzielana jest dotacja – zgoda na jej wykorzystanie przez okres min. 5 lat.

2. Wnioskodawcą na jedną wiatę śmietnikową może być więcej niż jedna wspólnota o ile nie ma 
technicznej i organizacyjnej możliwości lokalizacji odrębnych wiat dla każdej z nich. W takim przypadku 
podpisane musi być porozumienie pomiędzy nimi regulujące wkład finansowy poszczególnych wspólnot.

3. Dotacja udzielana jest na podstawie umowy zawartej przed dokonaniem prac przez wnioskodawcę 
i stanowi refundację części kosztów poniesionych, w związku z realizacją tego przedsięwzięcia.

4. Kosztami kwalifikowanymi budowy wiaty śmietnikowej są koszty jej wykonania wraz z montażem.

§ 4. 1.  Wysokość dotacji wynosić może do 50% kosztów kwalifikowanych wybudowanej wiaty 
śmietnikowej, jednak nie więcej niż 5 000 zł.

§ 5. 1.  Termin naboru wniosków jest ogłaszany oraz podany do publicznej wiadomości w Biuletynie 
Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Strzelin przez Burmistrza Miasta 
i Gminy Strzelin w I kwartale każdego roku, a w roku 2019 do 31 maja.

2. Przed złożeniem wniosku, Wnioskodawca jest zobowiązany do przeprowadzenia wcześniejszych 
konsultacji z Gminą Strzelin w zakresie wzoru i lokalizacji wiaty śmietnikowej. Z konsultacji zostaje spisany 
protokół.

3. Wnioskodawca w terminie naboru wniosków, składa wniosek o udzielenia dotacji na dofinansowanie 
kosztów jej realizacji. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu wnioskodawca jest zobowiązany dołączyć:

1) dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do nieruchomości, na której 
realizowane będzie przedsięwzięcie.

2) w przypadku realizowania przedsięwzięcia na terenie nie stanowiącym własności wnioskodawcy:

a) pisemną zgodę właściciela terenu (na min. 5 lat);

b) dokument potwierdzający tytuł prawny właściciela do nieruchomości.

3) porozumienie, o którym mowa w par. 3 ust. 2 – jeśli dotyczy;
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4) plan sytuacyjny z lokalizacją przedsięwzięcia;

5) wizualizację przedsięwzięcia, w szczególności: rysunki techniczne, szkice elewacyjne, karty katalogowe;

6) opis techniczny określający:

a) rodzaj stosowanych materiałów,

b) rodzaj konstrukcji,

c) wymiary wiaty śmietnikowej,

d) sposób montażu,

e) kolorystykę,

7) kosztorys określający kwalifikowane koszty wykonania przedsięwzięcia.

§ 6. 1.  Wnioski o udzielenie dotacji podlegają ocenie przez Komisję powołaną przez Burmistrza Miasta 
i Gminy Strzelin.

2. Kryteria oceny wniosku począwszy od najważniejszych wg poniższej hierarchii:

1) lokalizacja przedsięwzięcia,

2) liczba mieszkańców wspólnoty lub spółdzielni mieszkaniowej, której dotyczy wniosek,

3) wielkość i wygląd wiaty śmietnikowej,

4) wysokość wkładu własnego.

3. W przypadku stwierdzenia uchybień formalnych lub wad merytorycznych wniosku, Burmistrz Miasta 
i Gminy Strzelin wzywa wnioskodawcę do ich usunięcia, bądź uzupełnienia w terminie 14 dni od daty 
otrzymania wezwania.

4. O przyznanych dotacjach Burmistrz Miasta i Gminy Strzelin powiadamia poprzez zamieszczenie 
informacji w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Strzelin.

§ 7. 1.  Umowa o przyznanie dotacji określa w szczególności:

1) wysokość dotacji oraz opis zakresu rzeczowego zadania, na którego realizację są przekazywane środki 
dotacji,

2) termin wykonania przedsięwzięcia,

3) termin i sposób przekazania dotacji,

4) obowiązki dotowanego.

§ 8. 1.  Po zawarciu umowy i realizacji przedsięwzięcia, na które udzielona ma być dotacja wnioskodawca 
składa wniosek o wypłatę dotacji. Wzór wniosku o wypłatę dotacji stanowi załącznik nr 3 do uchwały. 

2. W przypadku doręczenia kserokopii dokumentów należy potwierdzić je za zgodność z oryginałem.

3. W związku z rozpatrywaniem wniosku o wypłatę dotacji Komisja stwierdza w drodze oględzin 
wskazanej we wniosku wiaty śmietnikowej, czy przedsięwzięcie zrealizowane zostało prawidłowo, co zostaje 
zapisane w protokole z oględzin.

4. Pozytywny wynik oględzin jest warunkiem wypłaty dotacji.

5. Wniosek o wypłatę dotacji należy złożyć do dnia 15 listopada roku, w którym zawarto umowę 
o udzielenie dotacji.

6. Wypłata dotacji nastąpi do dnia 31 grudnia roku, w którym zawarto umowę o udzielenie dotacji.
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Załącznik Nr 2 

do uchwały Rady Miejskiej Strzelina nr VII/78/19 

z dnia 26 marca 2019 roku 

 

Oznaczenie i adres organu, 

do którego składany jest wniosek 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY STRZELIN 

ul. Ząbkowicka 11 

57-100 Strzelin 

 

WNIOSEK 

o udzielanie dotacji celowej ze środków budżetu gminy Strzelin na budowę  

wiat śmietnikowych w ramach zadania pn. „Czyste podwórko”. 

 

 

w roku  ………………. 

 

 

Dane Wnioskodawcy 

 

 

 

 

 

Dane osób upoważnionych 

do składania oświadczeń 

woli w imieniu 

wnioskodawcy, nr telefonu 

 

 

 

 

 

 

Oznaczenie nieruchomości 

 

Opis zadania 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr rachunku bankowego 

Wnioskodawcy 

 

Data wypełnienia wniosku 
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1. Wysokość dotacji, o którą ubiega się Wnioskodawca 

Całkowity koszt brutto prac objętych wnioskiem [PLN]  

Kwota dotacji [PLN]  

% udział kwoty dotacji w całkowitych kosztach prac  

2. Termin realizacji prac 

Planowany termin rozpoczęcia prac  

Planowany termin zakończenia prac  

 

3. Wykaz załączników do wniosku *) 

 
Dokument potwierdzający posiadanie przez Wnioskodawcę tytułu prawnego  

do nieruchomości. 

 W przypadku realizowania przedsięwzięcia na terenie nie stanowiącym własności 

wnioskodawcy: pisemna zgoda właściciela terenu.  

 W przypadku realizowania przedsięwzięcia na terenie nie stanowiącym własności 

wnioskodawcy: dokument potwierdzający tytuł prawny właściciela do nieruchomości. 

 Porozumienie, o którym mowa w par.3 ust.2 – jeśli dotyczy 

 Plan sytuacyjny z lokalizacją przedsięwzięcia 

 Wizualizacja przedsięwzięcia 

 Opis techniczny 

 Kosztorys określający kwalifikowane koszty przedsięwzięcia. 

4. Uwagi 

 

*) – zaznaczyć X w odpowiednim kwadracie 

 

 

…………………………………………………….. 

(podpis Wnioskodawcy) 
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Opinia Komisji 

 

Data sporządzenia opinii 
 

Podpisy / pieczęcie 

członków Komisji 
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Załącznik Nr 3 

do uchwały Rady Miejskiej Strzelina nr VII/78/19 

z dnia 26 marca 2019 roku 

Oznaczenie i adres organu, 

do którego składany jest wniosek 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY STRZELIN 

ul. Ząbkowicka 11 

57-100 Strzelin 

 

WNIOSEK  

o wypłatę dotacji celowej ze środków budżetu gminy Strzelin na budowę  

wiat śmietnikowych w ramach zadania pn. „Czyste podwórko”. 

Dotyczy umowy nr…………………………… z dnia …………………………… 

 

I. Dane Wnioskodawcy: 

1) Nazwa : ……………………………………………………………………………………… 

2) Adres : ………………………………………………………………………………………. 

3) Dane osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy: 

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………. 

II. Opis zrealizowanego zadania: 

Zakres przedmiotowy zrealizowanego zadania: 

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………. 

III. Termin realizacji zadania: 

Data rozpoczęcia zadania: ……………………………………………………………………… 

Data zakończenia zadania: ……………………………………………………………………... 

 

IV. Źródła finansowania : 

Łączna wartość poniesionych kosztów na realizację zadania (zł): …………………………….. 

Koszty finansowane z dotacji (zł): ……………………………………………………………... 

Koszty finansowane ze środków własnych (zł): ……………………………………………….. 

Inne źródła finansowania:     

…………………………………………………………………………………………………
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V. Zestawienie faktur/rachunków 

 

Lp. Rodzaj wydatku Nr faktury 

Data 

wystawienia 

faktury 

Kwota brutto 

[zł] 

Środki 

pochodzące               

z dotacji 

Środki 

własne 

Środki                  

z innych 

źródeł 

1.        

2.        

3.        

4.        

Razem:     

 

VI. Oświadczenia osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wspólnoty / Spółdzielni:  

Oświadczamy, że: 

1) wszystkie podane w niniejszym sprawozdaniu informacje są zgodne z aktualnym stanem faktycznym i prawnym; 

2) wszystkie kwoty wymienione w zestawieniu faktur/rachunków zostały faktycznie poniesione; 

3) przejmujemy wszelkie obowiązki w zakresie utrzymania wiat. 

 

 

                        ………………………...........                                                                                    …………………………………………                               
                                           (miejscowość i data)                                                                       (podpisy osób upoważnionych  

                                                                                                                                                                                    do reprezentowania Wspólnoty / Spółdzielni) 
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