
 

 

UCHWAŁA NR XXXI/357/2017 

RADY GMINY PSARY 

z dnia 21 czerwca 2017 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/309/2017 z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zasad i trybu 

udzielania dotacji dla osób fizycznych na realizację projektu „Słoneczna Gmina Psary – odnawialne 

źródła energii w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Psary” 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 446 ze zm.), art.  221 ust.  4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. t.j. poz. 1870 ze zm.), art. 403 ust. 2-5, art. 400a ust. 1 pkt 22 ustawy 

z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2017 r. t.j. poz. 519) Rada Gminy Psary 

uchwala: 

§ 1. 1) Wprowadzić następujące zmiany w Regulaminie udziału w projekcie „Słoneczna Gmina Psary – 

odnawialne źródła energii w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Psary” przyjętym uchwałą  

nr XXVIII/309/2017 z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji dla osób fizycznych na 

realizację projektu „Słoneczna Gmina Psary – odnawialne źródła energii w budynkach mieszkalnych na terenie 

Gminy Psary”: 

a) skreślić § 5 ust. 2 pkt. 2.3 

b) W § 5 dodać ustęp 15 w brzmieniu: 

„15. Dofinansowanie udzielane Inwestorowi na realizację Projektu na terenie nieruchomości, na której 

jest prowadzona działalność gospodarcza jest objęte zasadami pomocy de minimis, a jej udzielenie 

następuje na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. 

w sprawie udzielenia pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 

2014-2020 (tekst jednolity: Dz. U. 2015 poz. 488).”, 

c) W § 5 dodać ustęp 16 w brzmieniu: 

„16. W przypadku nieruchomości, na terenie której jest prowadzona działalność gospodarcza , 

potraktowanie dofinansowania jako pomocy de minimis wiąże się z przedłożeniem przez 

Inwestora następujących załączników: 

a) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis. 

b) Kopie zaświadczeń o pomocy de minimis lub zaświadczeń o pomocy de minimis w rybołówstwie 

albo oświadczenie o wielkości takiej pomocy, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy, 

o którym mowa w art. 37 ust. 1 oraz ust. 2 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. 

o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.”. 

2) Zmiany, o których mowa w § 1 ust. 1 uchwały, będą miały zastosowanie do naborów wniosków 

wszczętych po dniu wejścia w życie niniejszej uchwały. 
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§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Psary. 

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

Województwa Śląskiego. 
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