
Projekt

w sprawie: zmian do budżetu gminy

Rada Gminy Wieprz uchwala, co następuje:

Tabela Nr 1

Lp. Dział Nazwa - Treść
 Kwota 

zwiększenia 

 Kwota 

zmniejszenia 

4. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,00              25 000,00    

Ochotnicze straże pożarne 0,00              25 000,00    

w tym dochody bieżące: 0,00 25 000,00            

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 

jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 

bieżących (§ 2710)
25 000,00             

6. 758 Różne rozliczenia 3 570,00                             -    

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 

terytorialnego
3 570,00                             -    

w tym dochody bieżące: 3 570,00 -                           

Subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920) 3 570,00

2. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 47 211,39                             -    

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu           47 211,39                                -    

w tym dochody majątkowe: 47 211,39 0,00

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 

środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3  pkt 

5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków 

europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego  

(§6257)

47 211,39

Ogółem plan dochodów           50 781,39                 25 000,00    

 - dochody bieżące 21 430,00 -         

 - dochody majątkowe 47 211,39          

R A Z E M : 25 781,39          

 1. Zwiększa plan wydatków bieżących o łączną kwotę 58.570,00 zł, w tym:

    1) zwiększa wydatki bieżące jednostek budżetowych o łączną kwotę 58.570,00 zł, z czego:

        a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększenie o kwotę 3.570,00 zł

        b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zwiększenie o kwotę 55.000,00 zł,

Zgodnie z Tabelą Nr 2 do Uchwały.

   b) zwiększa dochody majątkowe o kwotę 47.211,39 zł

§  2

     I. Zwiększa plan wydatków budżetu na rok 2021 o kwotę 58.570,00 zł z kwoty 68.897.808,59 zł do kwoty 

68.956.378,59 zł

w tym:

UCHWAŁA NR XXV/…./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 25.781,39 zł z kwoty 66.614.613,39 zł do kwoty 

66.640.394,78 zł w tym: 

      - zgodnie z Tabelą Nr 1.

Rady Gminy Wieprz z dnia 13 lipca 2021r. 

   a) zmniejsza dochody bieżące o kwotę 21.430,00 zł

§  1



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. 801 Oświata i wychowanie 33 570,00 5 000,00 28 570,00 28 570,00 3 570,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80101 Szkoły podstawowe 33 570,00 33 570,00 33 570,00 3 570,00 30 000,00 0,00 0,00

80144
Inne formy kształcenia 

osobno niewymienione
5 000,00 -5 000,00 -5 000,00 -5 000,00

2. 852 Pomoc społeczna 30 000,00 0,00 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85202 Domy pomocy społecznej 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ogółem plan wydatków 63 570,00 5 000,00 58 570,00 58 570,00 3 570,00 55 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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 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:

§ 962 Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem 

środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

   1) kredytów zaciągniętych w roku 2021 w kwocie 2.145.702,32 zł, z czego:

a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.145.702,35 zł 

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

5. Upoważnia się Wójta Gminy Wieprz do udzielenia pożyczki do kwoty 52.000,00.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wieprz

2 060 913,74

§  4

2 145 702,35

 3. Ustala się limity zobowiązań z tytułu:

1 447 315,43

505 844,70

227 105,05

102 930,02

§  3

Kwota

66 640 394,78

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt w kwocie 2.315.983,81 zł, który zostanie 

pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu oraz z wolnych środków.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 4.428.897,55 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 

2.112.913,74 zł.

-2 315 983,81

68 956 378,59

4 428 897,55

52 000,00

2 112 913,74

330 035,07

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

Województwa Małopolskiego 

§ 5

359 061,63

146 783,07



Projekt 

UCHWAŁA NR XXV/.../21 

RADY GMINY WIEPRZ 

z dnia 13 lipca 2021  

 

 

 

w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2026 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 

jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 713  i art. 226, art. 227, art. 228 art. 230 ust. 6 ustawy  

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305  

z późn. zm.) 

 

 

Rada Gminy Wieprz uchwala, co następuje: 

 

§ 1  

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Wieprz Nr XX/170/20 z dnia 17 grudnia 2020r. 

otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

 § 2  

Wykaz planowanych i realizowanych przedsięwzięć w treści załącznika Nr 2 do Uchwały Rady 

Gminy Wieprz Nr XX/170/20 z dnia 17 grudnia 2020r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 

2 do niniejszej uchwały. 

 

 § 3  

Objaśnienia przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wieprz w treści 

załącznika nr 3 do Uchwały Rady Gminy Wieprz Nr XX/170/20 z dnia 17 grudnia 2020r. 

otrzymuje brzmienie jak załączniki nr 3 do niniejszej uchwały. 

§ 4  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 
 



 

       Załącznik Nr 3 do uchwały  

       Rady Gminy Wieprz Nr XXV/.../21 

       z dnia 13 lipca 2021 

 

 

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej  

na lata 2021 - 2026 Gminy Wieprz 

 

 

Uwagi ogólne: 

 

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2021 – 2026 przyjęto wzrost ogólnych kwot 

dochodów i wydatków uwzględniając prognozy podstawowych wskaźników 

makroekonomicznych w latach 2021 – 2026.  W roku 2021 przyjęto dane zgodnie  

z budżetem Gminy  Wieprz na 2021 rok. 

 

Dochody: 

 

Dochody bieżące zaplanowano na rok 2021 zgodnie z  uchwałą budżetową na 2021r. Natomiast 

dochody na lata następne począwszy od roku 2022 zaplanowano uwzględniając  możliwe do 

uzyskania w kolejnych latach środki zgodnie z informacją otrzymaną od Ministra Finansów oraz 

wskaźników inflacji publikowanych przez GUS jak również przewidywanym wzrostem dochodów 

w związku ze wzrostem ilości podmiotów gospodarczych funkcjonujących na terenie gminy 

Wieprz oraz przy uwzględnieniu możliwości pozyskania środków zewnętrznych. Prognozując 

wielkość dochodów gminy na lata 2021 – 2026 w związku  

z rozwijającym się sektorem przemysłowo-usługowym wzięto również pod uwagę wzrost 

udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych. Prognoza dochodów uwzględnia również 

wzrost podatku od nieruchomości biorąc pod uwagę wydane decyzje dotyczące pozwoleń na 

budowę nieruchomości.  

Dochody bieżące zakwalifikowano do poszczególnych grup zgodnie z wytycznymi Ministerstwa 

Finansów. 

Dochody majątkowe zaplanowano na podstawie informacji z referatu Inwestycji i Ochrony 

Środowiska. Źródłem dochodów majątkowych są wpływy ze sprzedaży majątku Gminy. 

Planowana  w 2021r. sprzedaż nieruchomości położonych na terenie sołectwa Wieprz - działki  

zabudowane wraz z udziałem w drodze (planowana kwota 100.000,00 zł).  

 W dochodach majątkowych zaplanowano dochody z tytułu dotacji na realizację zadań 

majątkowych, w tym z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. W tej 

pozycji jest zaplanowana dotacja na realizację zadania pn.: „Budowa wiat przy Centrum 

Biblioteczno - Informatycznym w Wieprzu" oraz "Budowa ogólnodostępnych miejsc 

infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Wieprz". Zaplanowano również dochody majątkowe 

z tytułu dotacji na zadanie pn.: "Budowa sali gimnastycznej przy ZSP we Frydrychowicach". 

 

 

 

 

 



Wydatki: 

W Wieloletniej Prognozie Finansowej wydatki na rok 2021 wykazano zgodnie 

z uchwałą budżetową na rok 2021. Natomiast wydatki bieżące na lata kolejne poczynając od roku 

2022 zaplanowano uwzględniając wszystkie konieczne wydatki. Plany wydatków bieżących oraz 

majątkowych ze względu na znaczne zadłużenie gminy Wieprz zaplanowano oszczędnie, jednak z 

zabezpieczeniem środków na realizację koniecznych do wykonania zadań. W ramach wydatków 

bieżących nie pominięto zadań na które jest możliwość pozyskania środków zewnętrznych.   

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej 

prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów jak również 

planowanych do zawarcia. 

W ramach przedsięwzięć majątkowych wydatki zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane  

w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.  

W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych. Wydatki na obsługę długu 

zaplanowano na podstawie wyliczeń kosztów obsługi każdego źródła przychodu. Do obliczenia 

wysokości odsetek do zapłaty przyjęto wartości zgodnie z umowami oraz planowanym do 

zaciągnięcia kredytem w roku 2021, gdzie wysokość kosztów obsługi wyliczono  

w oparciu o wysokość oprocentowania z już zaciągniętymi kredytami. 

 

Przychody. 

Przychody realizowane w roku 2021 zaplanowano w postaci kredytu, który będzie przeznaczony 

na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Wprowadzono również przychody  

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, dotyczące rozliczenia opłat za 

gospodarowanie odpadami oraz rozliczenie opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów 

alkoholowych. Wprowadzono również 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. Dotyczy projektów: 

"Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób  

z niepełnosprawnościami sprzężonymi" oraz "Wdrożenie usprawnień organizacyjnych  

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wieprzu" 

Rozchody. 

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów oraz 

pożyczek.  

W 2021 roku planuje się spłatę trzech kredytów zaciągniętych w ABS w Andrychowie  oraz 

jednego w banku ING Bank Śląski. Wg harmonogramu spłata kredytów zaciągniętych w ABS 

w Andrychowie oraz w ING Bank Śląski następuje w kwartalnych ratach. Płatność odsetek od 

zaciągniętych kredytów również następuje w ratach kwartalnych. 

Rozchody zaplanowano również na spłatę pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW zgodnie  

z harmonogramem spłaty. WFOŚiGW udzielił gminie pożyczek przy czym trzy pożyczki  

z zakończeniem spłaty w 2021r. WFOŚiGW dokonał warunkowego umorzenia części udzielonych 

pożyczek, gdzie warunkiem umorzenia jest spłata pozostałych rat zgodnie z nowym 

harmonogramem.  

1. Na podstawie pisma ZP-LK-414-032/19 z dnia 30.10.2019r. umorzono 105.052,42 zł 

pożyczki Nr P/086/16/02, umorzenie ujęto w kwocie długu w roku 2021r.  

2. Na podstawie pisma ZP-LK-414-033/19 z dnia 30.10.2019r. umorzono 245.027,11 zł 

pożyczki Nr P/084/16/02, umorzenie ujęto w kwocie długu w roku 2021r. 



3. Na podstawie pisma ZP-LK-414-034/19 z dnia 30.10.2019r. umorzono 31.748,78 zł 

pożyczki Nr P/085/16/02, umorzenie ujęto w kwocie długu w roku 2021r.   

Umorzenie pożyczek  w kwocie 381.828,31 zł zgodnie z informacją przekazaną w piśmie, gdzie 

stwierdzono, iż umorzenie nastąpi po dokonaniu spłaty ostatniej raty według nowego 

harmonogramu zostało zaplanowane w rozchodach.  

W kwocie rozchodu zaplanowano również spłatę kredytu zaplanowanego do zaciągnięcia w roku  

2021. 

Spłatę kredytu zaciągniętego w roku 2021 zaplanowano w częściach kwartalnych  

w przeciągu pięciu lat począwszy od 2022 roku. Spłatę odsetek również zaplanowano  

w kwartalnych ratach.  

Po dokonaniu spłaty pożyczki Nr P/084/16/02 dokonano umorzenia w kwocie 245.027,11 co ujęto 

w rozchodach budżetu gminy na rok 2021. 

W rozchodach uwzględniono możliwość udzielenia pożyczki z budżetu gminy oraz przychody ze 

spłaty tej pożyczki w roku 2022r. 

 

 
 



kwoty w zł

L.p. Nazwa i cel
Jednostka

odpowiedzialna lub
koordynująca

Okres realizacji

Łączne nakłady
finansowe

Limit 2021 Limit 2022 Limit 2023 Limit 2024 Limit 2025

Od Do

1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 14 876 755,57 6 632 741,07 4 154 300,63 0,00 0,00 0,00

1.a - wydatki bieżące 10 329 755,57 4 406 741,07 4 154 300,63 0,00 0,00 0,00

1.b - wydatki majątkowe 4 547 000,00 2 226 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa
w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z
tego:

3 593 809,57 1 160 485,64 706 197,63 0,00 0,00 0,00

1.1.1 - wydatki bieżące 3 593 809,57 1 160 485,64 706 197,63 0,00 0,00 0,00

1.1.1.1
Projekt zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony
powietrza dla województwa małopolskiego

Urząd Gminy 2016 2023 257 094,00 55 507,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1.2
Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla
osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi -

Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej

2019 2022 973 943,00 287 655,00 86 197,63 0,00 0,00 0,00

1.1.1.3 Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w GOPS Wieprz -
Gminny Ośrodek

Pomocy Społecznej
2019 2021 419 479,00 146 783,07 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1.4
Utworzenie Dziennego Domu Opieki i Aktywizacji osób
niesamodzielnych na terenie Gminy Wieprz -

Urząd Gminy 2020 2022 1 943 293,57 670 540,57 620 000,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2 - wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.2 - wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego 11 282 946,00 5 472 255,43 3 448 103,00 0,00 0,00 0,00

1.3.1 - wydatki bieżące 6 735 946,00 3 246 255,43 3 448 103,00 0,00 0,00 0,00

1.3.1.1
Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji na rzecz aktywizacji edukacyjnej
osób dorosłych 2 -

Urząd Gminy 2020 2022 250 000,00 203 412,43 5 000,00 0,00 0,00 0,00

1.3.1.2
Zmiany Nr 5 studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego
gminy Wieprz -

Urząd Gminy 2020 2021 20 500,00 20 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.1.3
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy
Wieprz -

Urząd Gminy 2021 2022 6 453 146,00 3 010 043,00 3 443 103,00 0,00 0,00 0,00

1.3.1.4 Prowadzenie audytu  - Urząd Gminy 2021 2022 12 300,00 12 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.2 - wydatki majątkowe 4 547 000,00 2 226 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.2.1
Budowa oraz przebudowa drogi powiatowej nr 1743K w gminach
Andrychów i Wieprz, stanowiącej bezpośrednie połączenie z
istniejącymi i planowanymi terenami inwestycyjnymi -

Urząd Gminy 2018 2021 1 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.2.2 Budowa sali gimnastycznej przy ZSP we Frydrychowicach - Urząd Gminy 2020 2021 2 966 000,00 1 665 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.2.3
Rozbudowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej ul. Beskidzka (działki
2609/15, 2609/19) -

Gminny Zakład
Gospodarki Ściekowej w

Wieprzu
2020 2021 20 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.2.4 Rozbudowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej ul. Kościelna  -
Gminny Zakład

Gospodarki Ściekowej w
Wieprzu

2020 2021 106 000,00 106 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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L.p. Limit 2026
Limit

zobowiązań

1 0,00 10 787 041,70

1.a 0,00 8 561 041,70

1.b 0,00 2 226 000,00

1.1 0,00 1 866 683,27

1.1.1 0,00 1 866 683,27

1.1.1.1 0,00 55 507,00

1.1.1.2 0,00 373 852,63

1.1.1.3 0,00 146 783,07

1.1.1.4 0,00 1 290 540,57

1.1.2 0,00 0,00

1.2 0,00 0,00

1.2.1 0,00 0,00

1.2.2 0,00 0,00

1.3 0,00 8 920 358,43

1.3.1 0,00 6 694 358,43

1.3.1.1 0,00 208 412,43

1.3.1.2 0,00 20 500,00

1.3.1.3 0,00 6 453 146,00

1.3.1.4 0,00 12 300,00

1.3.2 0,00 2 226 000,00

1.3.2.1 0,00 300 000,00

1.3.2.2 0,00 1 665 000,00

1.3.2.3 0,00 10 000,00

1.3.2.4 0,00 106 000,00
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L.p. Nazwa i cel
Jednostka

odpowiedzialna lub
koordynująca

Okres realizacji

Łączne nakłady
finansowe

Limit 2021 Limit 2022 Limit 2023 Limit 2024 Limit 2025

Od Do

1.3.2.5
Rozbudowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej ul. Beskidzka (działka
1291/16) -

Gminny Zakład
Gospodarki Ściekowej w

Wieprzu
2020 2021 155 000,00 145 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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L.p. Limit 2026
Limit

zobowiązań

1.3.2.5 0,00 145 000,00
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Uchwała nr XXV//2021 
Rady Gminy Wieprz 

z dnia 13 lipca 2021r. 

 
 

zmieniająca uchwałę nr XXIV/209/2021 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 (t. j. 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 (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 

z późn, zm.)  
 

Rada Gminy Wieprz uchwala, co następuje: 

 
§ 1. 

 
W regulaminie udzielania osobom fizycznym dotacji celowej z budżetu Gminy 

Wieprz na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na ogrzewanie gazowe 
budynków mieszkalnych położonych na terenie Gminy Wieprz stanowiącym 
załącznik nr 1 do uchwały nr XXIV/209/2021 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. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2021r. poz.3601), wprowadza się 
następujące zmiany: 

 
1) W §6 ust. 2 regulaminu otrzymuje brzmienie: 

„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, 

 dokumentację fotograficzną demontowanego kotła/pieca węglowego.” 

2) W §6 regulaminu skreśla się ust. 4; 
3) W §7  ust. 2 regulaminu otrzymuje brzmienie: 

„2. Dotacji podlegają koszty kwalifikowane, które stanowią: 
 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, naczynie wzbiorcze, osprzęt niezbędny do zainstalowania 
nowego źródła ciepła, wkład kominowy, 

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

§ 2. 
Pozostałe postanowienia uchwały pozostają bez zmian. 



 
§ 3. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wieprz. 
 

§ 4. 
 

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

Urzędowym Województwa Małopolskiego. 
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