
 
 

UCHWAŁA NR 62/21 
RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU 

z dnia 25 sierpnia 2021 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania, trybu postępowania oraz sposobu rozliczania dotacji 
celowej z budżetu Gminy Strzegom na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska 
i gospodarki wodnej, związanych z budową przyłączy kanalizacyjnych budynków do gminnego systemu 

kanalizacji zbiorczej 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. 
poz. 1372), art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, art. 403 ust. 2, 4, 5 i 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 
środowiska (Dz.U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) i art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr 4/19 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zasad 
udzielania, trybu postępowania oraz sposobu rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Strzegom na 
dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, związanych z budową 
przyłączy kanalizacyjnych budynków do gminnego systemu kanalizacji zbiorczej (Dz. Urz. Województwa 
Dolnośląskiego z dnia 7 lutego 2019 r. poz. 864) załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do 
niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strzegomia. 

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

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu: 
Tomasz Marczak

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 2 września 2021 r.

Poz. 4020



PROTOKÓŁ ROZLICZENIA DOTACJI CELOWEJ NA DOFINANSOWANIE KOSZTÓW BUDOWY
PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNEGO BUDYNKU DO ZBIOROWEGO SYSTEMU KANALIZACYJNEGO

1. Imię i nazwisko wnioskodawcy:
………………………………………….....................................................................................

2. Adres budynku do którego wykonano przyłącze:
…………………………………………................................................

3. Wniosek zarejestrowano w Urzędzie Miejskim w dniu ................................... pod numerem
.................................

4. Numer i data podpisania umowy dotacji
……………………………………………………………………………………

5. Dokumenty rozliczenia dotacji:

Lp Rodzaj dokumentu TAK/NIE
Data złożenia
dokumentu w

Urzędzie Miejskim
Uwagi

1
Faktury VAT bądź rachunki dokumentujące
poniesione koszty kwalifikowane – kserokopie,
oryginały do wglądu.

2

Zaświadczenie od operatora sieci
kanalizacyjnej o podpisanej umowie na odbiór
ścieków bądź umowa z odbiorcą ścieków –
kserokopia, oryginał do wglądu.

3

Protokół odbioru stanu technicznego
przyłączenia budynku do kanalizacji
sanitarnej sporządzony przez operatora sieci
kanalizacyjnej – kserokopia, oryginał do
wglądu.

4
Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza -
kserokopia

   

6. Rozliczenie dotacji celowej na podstawie kosztów kwalifikowanych

Lp.
Numer faktury /

rachunku
Data wystawienia Nazwa Wykonawcy

Kwota brutto
faktury/rachunku

Koszty
kwalifikowane

1          

2          

Razem
 

Wartość należnej dotacji (suma kosztów kwalifikowanych x 45%)
 

Wartość udzielonej dotacji na podstawie zawartej z Gminą Strzegom umowy

Wartość dotacji do zwrotu / do wypłaty*

7. Rozliczenie wykonał:

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

data i podpis pracownika data i podpis naczelnika

*niepotrzebne skreślić

Załącznik do uchwały Nr 62/21

Rady Miejskiej w Strzegomiu

z dnia 25 sierpnia 2021 r.
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