
Uchwała Nr L/446/2018
Rady Powiatu w Oświęcimiu

z dnia 7 września 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/415/2018 Rady Powiatu z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie 
określenia „Zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Oświęcimskiego na finansowanie

lub dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej
oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania”

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 12, 13, 14, 16 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.), art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 21, 22, art. 403 ust. 1, ust. 3-6 
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 799
z późn. zm.), Rada Powiatu uchwala, co następuje: 

§ 1. W załączniku do uchwały Nr XLVI/415/2018 Rady Powiatu z dnia 30 maja 2018 r. wprowadza się 
następujące zmiany:

1. w § 5 skreśla się ust. 6.

2. § 5 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Podmioty prowadzące działalność gospodarczą, składają: wszystkie  zaświadczenia o pomocy
de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie i pomocy de minimis w rybołówstwie, jakie otrzymały 
w roku podatkowym, w którym ubiegają się o pomoc oraz w dwóch poprzednich latach podatkowych, 
albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia 
o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.”.

3. § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Po zawarciu umowy i wykonaniu inwestycji inwestor składa wniosek o wypłatę dotacji
wraz z fakturami bądź rachunkami potwierdzającymi wydatki.”.

4. § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Dodatkowo wniosek o wypłatę dotacji powinien zawierać:

- oryginały lub poświadczone kopie dokumentów potwierdzających wykonanie i odbiór zadania 
(protokoły odbioru lub dokumenty potwierdzające odbiór techniczny),

- rozliczenie otrzymanej dotacji.”.

5. w § 7 skreśla się ust. 2.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 

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

 
Przewodniczący Rady Powiatu 

w Oświęcimiu

Radosław Włoszek
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