
Projekt

w sprawie: zmian do budżetu gminy

Rada Gminy Wieprz uchwala, co następuje:

Tabela Nr 1

Lp. Dział Nazwa - Treść
 Kwota 

zwiększenia 

 Kwota 

zmniejszenia 

1. 010 Rolnictwo i łowiectwo 194 000,00                             -    

Pozostała działalność 194 000,00

w tym dochody bieżące: 194 000,00

Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania 

bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między 

jednostkami samorządu terytorialnego   (§ 2330)

194 000,00

2. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 9 072,00                             -    

Pozostała działalność             9 072,00                                -    

w tym dochody bieżące: 9 072,00 -                           

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora 

finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek 

zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460)
9 072,00

3. 926 Kultura fizyczna i sport         117 880,00                                -    

Zadania w zakresie kultury fizycznej         117 880,00                                -    

w tym dochody majątkowe:        117 880,00                               -    

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej 

między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 

własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)
117 880,00

Ogółem plan dochodów         320 952,00                                -    

 - dochody bieżące 203 072,00        

 - dochody majątkowe 117 880,00        

R A Z E M : 320 952,00        

 1. Zwiększa plan wydatków bieżących o łączną kwotę 253.960,00 zł, w tym:

    1) zwiększa wydatki bieżące jednostek budżetowych o łączną kwotę 253.960,00 zł, z czego:

        a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zwiększenie o kwotę 253.960,00 zł,

Zgodnie z Tabelą Nr 2 do Uchwały.

   b) zwiększa dochody majątkowe o kwotę 117.880,00 zł

 2. Zwiększa plan wydatków majątkowych o łączną kwotę 66.992,00 zł, w tym wydatki na inwestycje i zakupy 

inwestycyjne zwiększenie o łączną kwotę 66.992,00 zł 

§  2

     I. Zwiększa plan wydatków budżetu na rok 2021 o kwotę 320.952,00 zł z kwoty 69.004.804,96 zł do kwoty 

69.325.756,96 zł

w tym:

UCHWAŁA NR XXIV/…./21

              Działając na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym        (tj. 

Dz.U. z 2020r. poz. 713 z późn. zm. ) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 218 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r.  poz. 305 z późn. zm.). 

1. Zwiększa plan dochodów budżetu na rok 2021 o łączną kwotę 320.952,00 zł z kwoty 66.721.609,76 zł do kwoty 

67.042.561,76 zł w tym: 

      - zgodnie z Tabelą Nr 1.

Rady Gminy Wieprz z dnia 18 czerwca 2021r. 

   a) zwiększa dochody bieżące o kwotę 203.072,00 zł

§  1

pkt 3



Tabela Nr 2

w tym:

wynagrodzeni

a i składki od 

nich 

naliczane

wydatki 

związane        

z realizacją 

ich 

statutowych 

zadań 

na progr. 

finansów.    

z udz.śr.,    

o których 

mowa w 

art.5 ust.1 

pkt 2 i 3

1. 010 Rolnictwo i łowiectwo 241 000,00 0,00 241 000,00 241 000,00 0,00 241 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01095 Pozostała działalność 241 000,00 241 000,00 241 000,00 241 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. 600 Transport i łączność 0,00 198 888,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -198 888,00 -198 888,00 0,00

60016 Drogi publiczne gminne 198 888,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -198 888,00 -198 888,00

3. 700
Gospodarka 

mieszkaniowa
3 710,00 0,00 3 710,00 3 710,00 0,00 3 710,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

70005
Gospodarka gruntami i 

nieruchomościami
3 710,00 3 710,00 3 710,00 3 710,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. 801 Oświata i wychowanie 0,00 2 651,00 -2 651,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 651,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80101 Szkoły podstawowe 2 651,00 -2 651,00 0,00 -2 651,00 0,00 0,00

5. 853

Pozostałe zadania w 

zakresie polityki 

społecznej

2 651,00 0,00 2 651,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 651,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85395 Pozostała działalność 2 651,00 0,00 2 651,00 0,00 0,00 2 651,00 0,00 0,00 0,00

6. 900
Gospodarka komunalna i 

ochrona środowiska
12 960,00 3 710,00 9 250,00 9 250,00 0,00 9 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

90015
Oświetlenie ulic, placów     

i dróg
3 710,00 -3 710,00 -3 710,00 -3 710,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

90095 Pozostała działalność 12 960,00 12 960,00 12 960,00 12 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7. 926 Kultura fizyczna 265 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 265 880,00 265 880,00 0,00

92605
Zadania w zakresie kultury 

fizycznej
265 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 265 880,00 265 880,00 0,00

Ogółem plan wydatków 526 201,00 205 249,00 253 960,00 253 960,00 0,00 253 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66 992,00 66 992,00 0,00

dotacje na 

zadania 

bieżące

świadczeni

a na rzecz 

osób 

fizycznych

wydatki na 

progr. 

finansów.     

z udz. 

środk.,       

o których 

mowa w 

art.5 ust.1 

pkt 2 i 3

obsługa 

długu jst

inwestycje i 

zakupy 

inwestycyjne

Rozdz.DziałLp. Zwiększenia Zmniejszenia z tego:

wydatki 

bieżące

z tego; wydatki 

majątkowe

z tego:

wydatki 

jednostek 

budżetowych

w tym:



Tabela Nr 3

Lp. Dział Rozdz. Nazwa - Treść
Kwota - 

zwiększenia

Kwota - 

zmniejszenia

1. 600 Transport i łączność 0,00 50 888,00 

60016 Drogi publiczne gminne 0,00 50 888,00 

w tym:

Przebudowa drogi gminnej nr G000022 na terenie 

gminy Wieprz - ul. Sosnowa w miejscowości Nidek w 

km od 0+998,00 do km 1+706,80 - etap II

50 888,00

2. 926 Kultura fizyczna 265 880,00 0,00

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 265 880,00 0,00 

Rewitalizacja ogólnodostępnego obiektu sportowo – 

rekreacyjnego w Wieprzu 
265 880,00

RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE 265 880,00 50 888,00

Tabela Nr 3 do Uchwały Budżetowej na rok 2021 otrzymuje brzmienie jak tabela Nr 3 

do niniejszej uchwały.



Tabela Nr 4 

Lp. Nazwa - treść

1. DOCHODY OGÓŁEM

2. WYDATKI OGÓŁEM

3. Wynik - deficyt

4. Przychody budżetu

w tym:

§ 952   Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym                                                                        

§ 905   Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych 

środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z 

rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze 

szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych 

ustawach

- rozliczenie opłat za gospodarowanie odpadami

- rozliczenie opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

§ 906  Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z 

rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację 

programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków

 - rozliczenie projektu pn.: "Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa 

wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi"

 - rozliczenie projektu pn.: "Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w 

Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wieprzu"

§ 950  Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy                                    

5. Razem rozchody                                                                                  

w tym:

§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

   1) kredytów zaciągniętych w roku 2021 w kwocie 2.305.940,85 zł, z czego:

a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.283.195,20 zł 

4. Upoważnia się Wójta Gminy Wieprz do zaciągnięcia zobowiązań w kwotach określonych w ust.3.

b) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczki w kwocie 22.745,65 zł

2 305 940,85

 3. Ustala się limity zobowiązań z tytułu:

1 447 315,43

505 844,70

227 105,05

102 930,02

§  3

Kwota

67 042 561,76

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt w kwocie 2.283.195,20 zł, który zostanie 

pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 4.589.136,05 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 

2.305.940,85 zł.

-2 283 195,20

69 325 756,96

4 589 136,05

2 305 940,85

2 305 940,85

330 035,07

359 061,63

146 783,07



Tabela Nr 5

Lp Dział Rozdział Nazwa Kwota

6. Sołectwo Wieprz 47 076,10

600 60016 Drogi publiczne gminne 10 000,00

1. w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych 10 000,00

a) wydatki związane z działalnością statutową 10 000,00

- zakup materiałów oraz usług do remontów dróg 10 000,00

w tym: z art.. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim 10 000,00

700 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 3 710,00

1. w tym wydatki bieżące jednostek budżetowych 3 710,00

a) wydatki związane z działalnością statutową 3 710,00

- remont wejścia do budynku gminnego w sołectwie 

Wieprz
3 710,00

w tym: z art.. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim 3 710,00

750 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 1 000,00

1. w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych 1 000,00

a) wydatki związane z działalnością statutową 1 000,00

- promowanie gminy - materiały i usługi 1 000,00

w tym: z art.. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim 1 000,00

750 75095 Pozostała działalność 276,10

1. w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych 276,10

a) wydatki związane z działalnością statutową 276,10

- wyposażenie biura sołtysa 276,10

w tym: z art.. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim 276,10

754 75412 Ochotnicze Straże Pożarne 4 000,00

1. w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych 4 000,00

a) wydatki związane z działalnością statutową 4 000,00

- zakup wyposażenia OSP Wieprz 4 000,00

w tym: z art.. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim 4 000,00

900 90003 Oczyszczanie miast i wsi 7 800,00

1. w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych 7 800,00

a) wydatki związane z działalnością statutową 3 300,00

- zakupy dotyczące utrzymania czystości 3 300,00

b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 500,00

w tym: z art.. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim 7 800,00

900 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 16 290,00

1. w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych 16 290,00

a) wydatki związane z działalnością statutową 16 290,00

- projekt oświetlenia ulicznego (ul. Wadowicka) 16 290,00

w tym: z art.. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim 16 290,00

921 92195 Pozostała działalność 4 000,00

1. w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych 4 000,00

a) wydatki związane z działalnością statutową 4 000,00

- zakup wyposażenia 4 000,00

w tym: z art.. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim 4 000,00

§  4

Dokonuje się zmian z ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Wieprz. Lp 6 tabeli Nr 12 do Uchwały 

Budżetowej Gminy Wieprz na rok XX/169/20 z dnia 17.12.2020 otrzymuje brzmienie zgodnie z tabelą 

Nr 5 do niniejszej uchwały.



Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

§  5

§  6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 



Uchwała nr XXIV/ /2021 

Rady Gminy Wieprz 
z dnia 18 czerwca 2021r. 

 
w sprawie dopłaty dla grup taryfowych w zakresie  zbiorowego 
odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wieprz. 

 
Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  

o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm. ),  
oraz art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu  
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028)  

 
Rada Gminy Wieprz  uchwala, co następuje: 

 
§ 1. 

 

1. Udziela się dopłatę do ceny za odprowadzane ścieki do urządzeń obsługiwanych 
przez Gminny Zakład Gospodarki Ściekowej w Wieprzu dla poniższych grup 

taryfowych: 
 

Lp. 
Symbol 
grupy 

taryfowej 

Charakterystyka odbiorców 

1 GD.1 

Gospodarstwa domowe, rozliczane za ilość odprowadzanych 
ścieków ustaloną na podstawie zużycia wody określonego 

zgodnie ze wskazaniami wodomierza głównego lub innego 
urządzenia pomiarowego 

2 GD.2 

Gospodarstwa domowe, rozliczane za ilość odprowadzanych 
ścieków ustaloną na podstawie zużycia wody określonego 

zgodnie ze wskazaniami wodomierza głównego i wodomierza 
na wodę bezpowrotnie 

3 GD.3 
Gospodarstwa domowe, rozliczane za ilość odprowadzanych 
ścieków ustaloną na podstawie przepisów dotyczących 
przeciętnych norm zużycia wody 

4 IP.1 

Instytucje użyteczności publicznej, rozliczane za ilość 
odprowadzanych ścieków ustaloną na podstawie zużycia wody 

określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza głównego 
lub innego urządzenia pomiarowego 

2. Wysokość dopłaty wynosi 6,60  zł brutto do każdego 1 m3 ścieków. 
3. Cena za 1m3  ścieków po uwzględnieniu dopłaty, o której mowa w ust. 1, 

wynosi 7,99  zł brutto. 

4. Dopłatę udziela się na okres od 1 do 12  miesiąca obowiązywania  cen i stawek 
opłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków zgodnie z załącznikiem nr 1 decyzji 

KR.RZT.70.97.2021 z dnia 19  maja 2021 roku. 

§ 2. 

Na dopłatę, o której mowa w § 1, zabezpiecza się środki w budżecie gminy Wieprz. 
Kwota dopłaty wynikająca z iloczynu kwoty, o której mowa  w § 1 ust. 1 i ilości 
ścieków odebranych od odbiorców, zostanie przekazana Gminnemu Zakładowi 

Gospodarki Ściekowej w Wieprzu.  

pkt 4



§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wieprz. 

§ 4. 

1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Małopolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 
rozpoczęcia obowiązywania pierwszego okresu (od 1 do 12 miesiąca) cen 

i stawek opłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków zgodnie z załącznikiem nr 
1 decyzji KR.RZT.70.97.2021 z dnia 19  maja 2021 roku. 

2. Niniejsza Uchwała obowiązuje w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania 
nowej taryfy 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



Uzasadnienie 

do uchwały nr XXIV/ /2021 
Rady Gminy Wieprz 

z dnia 18 czerwca 2021r. 
 

w sprawie dopłaty do taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków na 

terenie Gminy Wieprz. 

Zgodnie z art. 24 ust.6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę     i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2020 r. 
poz. 2028) Rada Gminy może podjąć  uchwałę o dopłacie dla jednej, wybranych 

lub wszystkich taryfowych grup odbiorców usług. Dopłatę gmina przekazuje 
przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu.  

Niniejsza uchwała jest podejmowana w celu złagodzenia społecznych 
skutków wysokich cen i stawek opłat w okresie obowiązywania pierwszego okresu 
(od 1 do 12 miesiąca) cen i stawek opłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków 

zgodnie z załącznikiem nr 1 decyzji KR.RZT.70.97.2021 z dnia 19 maja 2021  
roku. 

Po uwzględnieniu dopłaty, cena odprowadzania 1 m3 ścieków wynosi 7,99 
zł brutto (bez dopłaty 14,59 zł brutto za 1 m3 ). 

Biorąc pod uwagę powyższe, podjęcie uchwały jest uzasadnione. 

 
 

 



Uchwała nr XXIV/ /2021 

Rady Gminy Wieprz 
z dnia 18 czerwca 2021r. 

 
w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania osobom fizycznym dotacji 
celowej z budżetu Gminy Wieprz na dofinansowanie zmiany systemu 

ogrzewania na ogrzewanie gazowe budynków mieszkalnych położonych  
na terenie Gminy Wieprz. 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 

1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. 

zm.) oraz na podstawie art. 400a ust. 1 pkt 5, 21 oraz art. 403 ust. 2, 4 i 5 ustawy  
z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. 

poz. 1219 z późn, zm.) 
 

Rada Gminy Wieprz uchwala, co następuje: 

 
§1. 

 
Przyjmuje się Regulamin udzielania osobom fizycznym dotacji celowej z budżetu 

Gminy Wieprz na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na ogrzewanie 
gazowe budynków mieszkalnych położonych na terenie Gminy Wieprz w brzmieniu 
określonym w załączniku nr 1 do uchwały. 

 
§2. 

 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wieprz. 

 

§3. 
 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Małopolskiego. 
 

pkt 5



Załącznik nr 1 do Uchwały nr …/…/2021 

Rady Gminy Wieprz  

z dnia 18 czerwca 2021r. 

 
 

 

REGULAMIN 
udzielania osobom fizycznym dotacji celowej z budżetu Gminy Wieprz na dofinansowanie 
zmiany systemu ogrzewania na ogrzewanie gazowe budynków mieszkalnych położonych 

na terenie Gminy Wieprz. 
 

 

§ 1. Definicje 

Każdorazowo, gdy w treści niniejszego Regulaminu używane jest jedno z wymienionych 

poniżej określeń, należy je rozumieć zgodnie z zaprezentowanym opisem: 

  

1. Gmina - Gmina Wieprz. 

2. Wnioskodawca - osoba fizyczna ubiegająca się o przyznanie dotacji na zmianę systemu 
ogrzewania, która posiada tytuł prawny do władania nieruchomością zlokalizowaną na 
terenie Gminy Wieprz. 

3. Dotacja celowa – środki pochodzące z budżetu Gminy Wieprz, przeznaczone na 
dofinansowanie zadania polegającego na modernizacji indywidualnego źródła ciepła 
poprzez wymianę urządzenia grzewczego na paliwo stałe na ogrzewanie gazowe, 
ograniczające emisję zanieczyszczeń powietrza. 

4. Budynek mieszkalny - budynek wolnostojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, 
szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący 
konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie lokali 
mieszkalnych.   

5. Koszty kwalifikowane - koszty podlegające dofinansowaniu tj.: koszty związane  
z trwałą likwidacją starego, niskosprawnego kotła (pieca) na paliwa stałe nie 
spełniającego normy (PN-EN 303-5:2012) oraz zakupem i montażem kotła gazowego 
wraz z wewnętrzną instalacją c.o. i c.w.u. Podstawą opracowania zakresu kosztów 
kwalifikowanych jest faktura VAT lub rachunki wystawione na Wnioskodawcę 
potwierdzające poniesione wydatki. 

6. Nowe źródło ciepła - ekologiczne, niskoemisyjne i wysokosprawne źródło ciepła – 
kocioł gazowy. 

7. Stare źródło ciepła - niskowydajny, niskosprawny i nieekologiczny kocioł na paliwo 
stałe centralnego ogrzewania oraz inne źródła ciepła z możliwością spalania odpadów 
stałych. 

8. Program – Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Wieprz realizowany na 
podstawie niniejszego Regulaminu. 

9. Umowa - umowa podpisywana pomiędzy Wnioskodawcą i Gminą, określająca warunki  
współpracy stron związanych z realizacją Programu, po spełnieniu warunków 
określonych w niniejszym Regulaminie. 

 

§ 2. Postanowienia ogólne 

1. „Regulamin udzielania osobom fizycznym dotacji celowej z budżetu Gminy Wieprz 
na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na ogrzewanie gazowe budynków 



mieszkalnych położonych na terenie Gminy Wieprz” zwany Regulaminem, określa 
zasady udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Wieprz, obejmujące tryb 
postępowania w sprawie udzielania dotacji, sposób jej wykorzystania i rozliczania. 

2. Dotacja udzielana osobom fizycznym na dofinansowanie kosztów inwestycji 
związanych ze zmianą systemu ogrzewania na ogrzewanie gazowe budynków 
mieszkalnych w Gminie Wieprz nie stanowi pomocy publicznej oraz pomocy de 
minimis. 

3. Dotacje może być udzielona tylko jeden raz na przedsięwzięcie realizowane w danym 
budynku mieszkalnym. 

 
 

§ 3. Cele Programu 

 

1. Celem udzielenia dotacji jest poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Wieprz, 
poprzez zmniejszenie ilości zanieczyszczeń emitowanych w wyniku procesów spalania 
paliw stałych do celów grzewczych w budynkach mieszkalnych. 

2. Program realizowany będzie poprzez wymianę starych źródeł ciepła na nowe źródła 
ciepła. 
 

§ 4. Forma i wysokość dofinansowania poszczególnych inwestycji 

 

1. Dotacja na zmianę sposobu ogrzewania budynku mieszkalnego udzielana jest na 

częściowe pokrycie kosztów zmiany systemu ogrzewania poprzez demontaż starego 

źródła ciepła i montaż nowego źródła ciepła na gaz wraz z wewnętrzną instalacją c.o.  

i c.w.u. 

2. Dotacja nie może być wykorzystana na pokrycie wydatków finansowanych przez inne 

podmioty (zakaz podwójnego finansowania). 

3. Wnioskodawca, może uzyskać maksymalne dofinansowanie w kwocie 5 000,00 zł 

(słownie: pięć tysięcy złotych), jednak nieprzekraczających 70% wysokości kosztów 

kwalifikowanych. 

4. Wysokość dofinansowania będzie każdorazowo ustalana indywidualnie na podstawie 

faktury VAT lub rachunku potwierdzającego poniesione wydatki. 

5. Wartość określona § 4 pkt. 3 stanowi maksymalną kwotę dofinansowania. 

6. Przedmiotem dofinansowania są koszty kwalifikowane poniesione w ramach 

podpisanej umowy. 

7. Dofinansowaniem mogą być objęte prace wykonane po podpisaniu umowy z Gminą. 

 

§ 5. Warunki przystąpienia Wnioskodawcy do Programu 

1. Prawo do dotacji przysługuje podmiotom niezaliczanym do sektora finansów 
publicznych:                                                                                                     

- osobom fizycznym. 

2. Do skorzystania z dotacji uprawnione są osoby fizyczne posiadające tytuł 
prawny do władania nieruchomością zlokalizowaną na terenie Gminy Wieprz. 

3. Dotacji, o której mowa powyżej udziela się na realizację inwestycji polegającej 
na wymianie istniejącego systemu ogrzewania zasilanego tradycyjnymi piecami lub 
kotłami c.o. starej generacji na paliwo stałe w budynku mieszkalnym, na ogrzewanie 
gazowe. 



4. Dotacją objęte są wyłącznie urządzenia fabrycznie nowe i zamontowane po raz 
pierwszy, spełniające normy i dopuszczone do użytkowania na terenie Polski. 

5. Instalacja musi być zamontowana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,  
w szczególności ustawą Prawo budowlane, ustawą Prawo energetyczne, polskimi 
normami oraz zaleceniami producenta. 

6. Warunkiem udziału w Programie jest brak otrzymania przez Wnioskodawcę 
dofinansowania na ten sam rodzaj inwestycji w ramach innych dotacji udzielonych 
przez Gminę Wieprz na zmianę systemu ogrzewania na proekologiczny. 

7. Nie przyznaje się dotacji do:  
- zakupu przenośnych urządzeń grzewczych, 

- wykonania instalacji w nowobudowanych obiektach; tj. użytkowanych nie dłużej 

niż 4 lata od dnia skutecznego przyjęcia zgłoszenia o zawiadomieniu  

o zakończeniu budowy (zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo 

budowlane), bądź uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie, 

- zmiany lub modernizacji istniejącego już ogrzewania ekologicznego na inne 

ekologiczne oraz w budynkach mieszkalnych posiadających dwa źródła 

ogrzewania - w tym jedno ekologiczne, 

- zmiany systemu ogrzewania w budynkach mieszkalnych, w których prowadzona 

jest działalność gospodarcza (za wyjątkiem sytuacji, w której pomieszczenie, gdzie 

prowadzona działalność gospodarcza, posiada odrębne, proekologiczne źródło 

ogrzewania), 

- kosztów transportu likwidowanego źródła ciepła oraz zakupywanych urządzeń 

i materiałów, 

- przygotowania dokumentacji związanej z realizacją przedsięwzięcia np. projekt 

budowlany, projekt wykonawczy, uzgodnień itp., 

- opłaty przyłączeniowej, 

- budowy i podłączenia do zewnętrznej sieci gazowej, 

- pokrycia kosztu robót wykonanych siłami własnymi Wnioskodawcy, 

- pokrycia kosztów, które zostały poniesione przed zawarciem umowy  

o dofinansowanie z Gminą Wieprz, 

- kosztów eksploatacji urządzenia grzewczego. 

 

8. Urządzenie grzewcze winno być trwale związane z obiektem budowlanym,  
w którym zostało zainstalowane. 

9. Warunkiem niezbędnym dla uzyskania dotacji jest likwidacja wszystkich 
dotychczasowych służących ogrzewaniu pieców lub kotłów c.o. opalanych paliwem 
stałym w budynku mieszkalnym oraz brak innego źródła ogrzewania, za wyjątkiem: 

- wykorzystania pieców kaflowych jako akumulacyjnych przy ogrzewaniu 
elektrycznym, 

- gdy piece przedstawiają wysokie walory estetyczne, 

- gdy piece objęte są ochroną konserwatora zabytków, 

w w/w przypadkach należy usunąć połączenie pieca z przewodem kominowym. 

 

§ 6. Tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji 

1. Wnioskodawca ubiegający się o udzielenie dotacji zobowiązany jest do złożenia 
wniosku o udzielenie dotacji. Wniosek należy złożyć przed zakupem i wymianą 
istniejącego systemu ogrzewania. We wniosku należy wskazać ilość i moc 



demontowanych źródeł ogrzewania oraz rodzaj, typ i moc planowanego do 
zainstalowania nowego źródła ciepła. 

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1 należy dołączyć: 
- oświadczenie, że wnioskodawca posiada tytuł prawny władania nieruchomością,  

w której będzie realizowana zmiana systemu ogrzewania, 
- zgodę pozostałych właścicieli na wykonanie inwestycji związanej z wymianą systemu 

ogrzewania wraz ze zgodą wypłaty całości dotacji na rzecz Wnioskodawcy -  
w przypadku współwłasności. 

3. Analiza i weryfikacja złożonych wniosków odbywać się będzie w Wydziale Inwestycji  
     i  Ochrony Środowiska. 
4. Jeżeli przedłożone dokumenty nie spełniają warunków koniecznych do udzielenia dotacji 

Wnioskodawca zostanie wezwany do złożenia wyjaśnień lub przedłożenia dodatkowych 
dokumentów. 

5. Komplet dokumentów, o których mowa w ust. 1, 2 i 4, stanowi podstawę do zawarcia  
z Wnioskodawcą umowy dotacji. 

6. Dotacja będzie wypłacona po zrealizowaniu inwestycji i przedstawieniu dokumentów, o których 
mowa w Regulaminie. 

7. Ustala się termin składania wniosku o udzielenie dotacji na wymianę istniejącego systemu 
ogrzewania zasilanego tradycyjnymi piecami lub kotłami c.o. starej generacji na 
paliwo stałe w budynku mieszkalnym, na ogrzewanie gazowe do dnia 30 września danego 
roku kalendarzowego. 

8. Wnioski należy składać: 

- osobiście na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy Wieprz lub 

- za pośrednictwem poczty lub kuriera, kierując pismo na adres: Urząd Gminy Wieprz,  
ul. Centralna 5, 34-122 Wieprz 

9. Wnioski będą rozpatrywane wg kolejności ich złożenia, w miarę posiadanych środków 
finansowych przeznaczonych na ten cel. 

10. Wnioski złożone w terminie, a nierozpatrzone w danym roku kalendarzowym z uwagi na brak 
środków finansowych przeznaczonych na w/w cel, zostaną realizowane w pierwszej kolejności 
w następnym roku kalendarzowym, bez prawa do odsetek za zwłokę w wypłacie dotacji,  
o ile Gmina Wieprz przeznaczy środki finansowe na ten cel. 

11. Wnioski niekompletne, po bezskutecznym wezwaniu do uzupełnienia pozostaną bez     
rozpatrzenia. 

 

§ 7. Sposób wykorzystania i rozliczania dotacji 

1. Przed udzieleniem dotacji zostanie podpisana z Wnioskodawcą umowa, określająca  
w szczególności termin i sposób wypłaty udzielonej dotacji oraz sposób kontroli jej 
wykorzystania. Umowa stanowi podstawę do rozpoczęcia inwestycji i gwarantuje 
zabezpieczenie środków finansowych na udzielenie dotacji. 

2. Dotacji podlegają koszty kwalifikowane, które stanowią w szczególności: 
- demontaż starego źródła ciepła, 

- zakup i montaż nowego źródła ciepła, 

-  zakup i montaż niezbędnej armatury: czopuch, pompy wymaganej do 

prawidłowego  funkcjonowania i obiegu instalacji c.o., zawór trój-/ czwór - drogowy, 

zawory przelotowe i zwrotne, zespół rurowy, izolacja rurociągów, montaż 

naczynia zbiorczego, osprzęt niezbędny do zainstalowania nowego źródła ciepła, 

wkład kominowy,  

- wewnętrzna instalacja c.o. i c.w.u. 

3. Po zrealizowaniu inwestycji Wnioskodawca w terminie określonym w umowie lecz 

nie później niż do 30 listopada roku w którym nastąpiło udzielenie dotacji składa 



wniosek o wypłatę dotacji wraz z następującymi załącznikami (kserokopiami): 

- warunki techniczne na dostawę gazu wydane przez zakład gazowniczy lub 

umowę sprzedaży gazu, 

- dokument potwierdzający wykonanie zadania objętego dotacją (np. protokół  

z montażu i demontażu, protokół odbioru technicznego, zaświadczenie 

wydane przez instalatora wykonującego zmianę systemu ogrzewania) 

zawierający informację o adresie budynku mieszkalnego, w którym dokonano 

zmiany systemu ogrzewania, likwidacji lub trwałym odłączeniu starego źródła 

ogrzewania, zamontowaniu nowego źródła ogrzewania, terminie wykonania 

robót, liczbie, rodzaju i mocy starego – likwidowanego i nowego – 

zamontowanego źródła ogrzewania wraz z jego numerem 

fabrycznym/seryjnym  

- dokument potwierdzający demontaż i przekazanie starego źródła ciepła do 

likwidacji (np. karta przekazania odpadu, formularz przyjęcia odpadów 

metali) 

- faktura VAT lub rachunek potwierdzający poniesione wydatki. W przypadku, 

jeżeli na fakturze lub rachunku wykazany jest montaż kotła wraz  

z instalacją, należy przedłożyć odrębny dokument potwierdzony przez 

przedsiębiorcę lub dostawcę, zawierający wykaz zakupionej armatury wraz  

z wysokością kosztów jednostkowych. Dokument ten jest niezbędny do 

określenia wysokości dotacji zgodnie z założeniami Regulaminu. 

- potwierdzenie zapłaty faktur lub rachunków (przelew bankowy lub 

potwierdzenie zapłaty gotówką) 

- inne dokumenty tj.: opinia kominiarska wykonana po zamontowaniu 

nowego źródła ciepła, protokół z odbioru instalacji gazowej  

i przeprowadzenia próby szczelności, dokument potwierdzający 

uruchomienie nowego źródła ogrzewania wystawiony przez uprawnionego 

serwisanta 

4. W przypadku, jeżeli wniosek o wypłatę dotacji będzie zawierał braki, Wnioskodawca 

zostanie wezwany do uzupełnienia brakujących dokumentów lub złożenia dodatkowych 

wyjaśnień w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania.  

5. Wnioskodawca zobowiązany jest do przedłożenia przy składaniu wniosku o wypłatę dotacji 

oryginałów dokumentów do wglądu. 

6. Przyznanie dotacji lub odmowa jej udzielenia nie jest decyzją administracyjną  

w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego i nie przysługuje na 

nie odwołanie. 

7. Podstawą do rozliczenia dotacji będzie protokół z oględzin przeprowadzonych przez 

upoważnione przez Wójta osoby w celu sprawdzenia i udokumentowania wykonania 

i funkcjonowania przedmiotu dotacji zgodnie z zapisami niniejszego Regulaminu, 

sporządzony do 30 dni od dnia złożenia wniosku o wypłatę dotacji. 

8. Dotacja będzie wypłacana jednorazowo Wnioskodawcy na konto bankowe podane we 

wniosku o udzielenie dotacji. 

9. Termin wypłaty dotacji ustalony zostanie w podpisanej umowie dotacji. 

10. Wnioskodawca zobowiązany jest do utrzymania systemu ogrzewania objętego dotacją 

i przestrzegania zapisów niniejszego Regulaminu oraz umowy przez okres trwałości 

przedsięwzięcia wynoszący 5 lat, licząc od dnia otrzymania dotacji.  

 

 



Uchwała nr XXIV/ /2021 

Rady Gminy Wieprz 
z dnia 18 czerwca 2021r. 

 
w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie na rok 
szkolny 2021/2022 

 
 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  
o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), 
art.39 a ust.3 ustawy z dnia  14 grudnia 2016 Prawo oświatowe (tekst jedn. Dz. 

U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.) 
 

 Rada Gminy Wieprz uchwala, co następuje: 
 

§  1. 

 
Ustala się średnią cenę jednostki paliwa w Gminie Wieprz w roku szkolnym 

2021/2022 w wysokości: 
1. olej napędowy - 5,18 zł za litr  

2. autogaz - 2,42 zł za litr 
3. benzyna  - 5,25 zł za litr  
 

§  2. 
 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wieprz. 
 

§  3. 

 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Małopolskiego. 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

pkt 6



Uzasadnienie 

 
Podjęcie  uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa  

w gminie na rok szkolny 2021/2022 jest związane ze zwrotem  kosztów dowozu 
dzieci niepełnosprawnych, o ile dowóz i opiekę do placówek oświatowych 
zapewniają rodzice. 

Zgodnie z art.39 a ustawy z 16 grudnia 2016 Prawo oświatowe ( Dz. U.  
z 2020 poz. 910 z późn. zm.) zwrot rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży 

i uczniów oraz rodziców odbywa się na podstawie wzoru, w którym  jednym  
z czynników jest średnia cena jednostki paliwa w gminie. Zgodnie z art.39a  
ust. 3 Prawa oświatowego średnią cenę jednostki paliwa w gminie określa  na 

każdy rok szkolny rada gminy, uwzględniając  ceny jednostki paliwa w gminie. 
Wobec powyższego podjęcie uchwały jest zasadne. 

                                                         
 



Uchwała nr XXIV/ /2021 

Rady Gminy Wieprz 
z dnia 18 czerwca 2021r. 

 
 
w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym 

udziału Gminy Wieprz w nieruchomości zabudowanej położonej  
w Gminie Wieprz, w obrębie  Gierałtowiczki  

 
Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 

1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.), 

art. 13 ust. 1, art. 37 ust 2 pkt. 9, oraz art. 67 ust. 3, art. 35 w zw. z art. 4 pkt 9 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. 

z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.), 
 

Rada Gminy Wieprz uchwala, co następuje: 

 
§ 1. 

 
Wyraża się zgodę na sprzedaż w trybie bezprzetargowym udziału Gminy Wieprz, 

wynoszącego ½ części w nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem 
mieszkalnym oraz dwoma budynkami gospodarczymi, położonej w Gminie 
Wieprz, obręb Gierałtowiczki, oznaczonej geodezyjnie jako działki o numerach 

ewidencyjnych: 85/2 o powierzchni 0,0798 ha, 804 o powierzchni 0,0180 ha 
oraz 805 o powierzchni 0,0834 ha,  objętej księgą wieczystą  

nr KR1W/00052957/2, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Wadowicach,  
V Wydział Ksiąg Wieczystych na rzecz innych współwłaścicieli tej nieruchomości.  
 

§ 2. 
 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wieprz. 
 

§ 3. 

 
Traci moc uchwała nr XVI/143/2020 Rady Gminy Wieprz z dnia 24 lipca 2020 

roku wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności nieruchomości zabudowanej 
budynkiem mieszkalnym położonej w Gminy Wieprz obrębie  Gierałtowiczki.  
 

§ 4. 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

pkt 7
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