UCHWAŁA NR XLHI/343/2022
RADY MIEJSKIEJ W ZDZIESZOWICACH
z dnia 30 marca 2022 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy
Zdzieszowice na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na proekologiczne

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r.,
poz. 559 i 583) i art. 400a ust. 1 pkt 21 i art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
środowiska (Dz. U. z 2021 r., poz. 1973, 2127 i 2269, z 2022 r. poz. 814 i 960) Rada Miejska
w Zdzieszowicach uchwala, co następuje:
§ 1. W załączniku do uchwały Nr LII/342/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 25 kwietnia
2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Zdzieszowice na
dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na proekologiczne (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2018 r. poz. 1439,
z 2022 r. poz. 309) stanowiącym „Regulamin udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy
Zdzieszowice na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na proekologiczne” wprowadza się następujące
zmiany:
1) § 5 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. W przypadku Wnioskodawcy dla którego udzielone dofinansowanie stanowić będzie pomoc de
minimis, pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie wraz z wnioskiem, o którym mowa
w ust. 1 zobowiązany jest do przedstawienia udzielającemu pomocy:
1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub
rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających
go lat podatkowych, albo oświadczenia o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie, albo
oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
2) informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub
rybołówstwie, dotyczące w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności
gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych
samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona
pomoc de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie zgodnie z formularzem
stanowiącym załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu
informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r.
Nr 53, poz. 311, z 2013 r. poz. 276, z 2014 r. poz. 1543) lub zgodnie z formularzem stanowiącym
załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji
składanych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U.
z 2010 r. Nr 121, poz. 810).”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zdzieszowic.
§3. Uchwała wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego.
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Uzasadnienie
Na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy
publicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 743) w przedmiotowej uchwale zmieniono brzmienie § 5 ust 5, tzn.
doprecyzowano zapisy dotyczące udzielania pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie lub
rybołówstwie, szczególnie zapisy dotyczące formularzy stanowiących załączniki do:
- rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych
przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311, z 2013 r. poz. 276,
z 2014 r. poz. 1543),
- rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmiot
ubiegający się o pomoc de minimis w rolnictwie lub lybołówstwie (Dz. U. z 2010 r. Nr 121, poz. 810).
Powyższe zmainy wprowadzono zgodnie z zaleceniami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Sporządziła: Aleksandra Kałużna
Zatwierdził: Adrian Zimerman
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