
Projekt 
 
z dnia  20 kwietnia 2022 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY GMINY WIEPRZ 

z dnia 25 kwietnia 2022 r. 

w sprawie określenia zakresu pomocy zapewnianej obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym 
na terenie tego państwa 

Na podstawie art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku 
z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 583, 682, 683 i 684) Rada Gminy 
Wieprz uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Określa się zakres pomocy udzielanej obywatelom Ukrainy, o których mowa art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 
12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 
(Dz. U. z 2022 r., poz. 583, 682, 683 i 684). 

2. Pomoc, o której mowa w ust. 1, obejmuje: 

1) zapewnienie posiłku; 

2) zapewnienie odzieży; 

3) transport; 

4) integrację ze społecznością lokalną; 

5) działania kulturalne; 

6) działania związane z edukacją. 

3. Zakres udzielanej pomocy nie obejmuje pomocy udzielanej w ramach zadań gminy określonych odrębnymi 
przepisami ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na 
terytorium tego państwa. 

4. W zakresie, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 i 2, pomocy udziela się obywatelom Ukrainy, o których mowa 
w ust. 1, do momentu, w którym mogą być im przyznawane świadczenia pomocy społecznej zgodnie z art. 29 
ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium 
tego państwa. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 24 lutego 2022r. 
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Projekt 
 
z dnia  19 kwietnia 2022 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY GMINY WIEPRZ 

z dnia 25 kwietnia 2022 r. 

w sprawie udzielenie pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielska-Białej na 
dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej 

Na podstawie art.10 w związku z art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. 
Dz. U. z 2022r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 216 ust.2 pkt. 5 
i art.220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305 jednolity tekst 
z późn. zm.), 

Rada Gminy Wieprz uchwala, co następuje 

§ 1. 1. Udzielić  pomocy finansowej w kwocie  9282,00 zł w postaci dotacji celowej ze środków budżetu 
Gminy Wieprz na rok 2022 dla Miasta Bielska-Białej na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania 
Problemom Alkoholowym w Bielsku- Białej w roku  2022. 

2. Szczegółowe warunki udzielania pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków, 
określone zostaną w umowie pomiędzy Gminą Wieprz udzielającą pomocy finansowej a Miastem Bielsko-Biała. 

§ 2. Wykonanie uchwały  powierza się Wójtowi Gminy Wieprz 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 
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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. 600 Transport i łączność 1 000,00 0,00

Drogi publiczne gminne 1 000,00                             -    

w tym dochody bieżące: 1 000,00 0,00

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (§0960) 1 000,00

2. 750 Administracja publiczna 6 500,00                             -    

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 6 500,00                             -    

w tym dochody bieżące: 6 500,00 -                           

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (§0960) 6 500,00

3. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 131 000,00                             -    

Ochotnicze straże pożarne 35 000,00                             -    

w tym dochody bieżące: 35 000,00 -                           

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 

jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 

bieżących (§ 2710)

35 000,00

Pozostała działalność 96 000,00                             -    

w tym dochody bieżące: 96 000,00 -                           

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów 

(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków 

powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 

2700)

96 000,00

4. 758 Różne rozliczenia 5 936,00 0,00

Różne rozliczenia finansowe 5 936,00 0,00

w tym dochody bieżące: 5 936,00

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów 

(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków 

powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 

2700)

5 936,00

5. 801 Oświata i wychowanie 2 820,00 0,00

Szkoły podstawowe             2 820,00                                -    

w tym dochody bieżące:            2 820,00                               -    

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 

jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 

sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym 

charakterze (§ 0750)

            2 820,00    

UCHWAŁA NR XXXIII/.../22

              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.) oraz art. 111 pkt 1 i pkt ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy 

obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego panstwa (Dz. U z 2022r. poz 583 z późń. zm.)

1. Zwiększa plan dochodów budżetu na rok 2022 o łączną kwotę 311.430,31 zł z kwoty 57.698.322,37 zł do kwoty 

58.009.752,68 zł w tym: 

      - zgodnie z Tabelą Nr 1.

Rady Gminy Wieprz z dnia 25 kwietnia 2022r. 

   a) zwiększa dochody bieżące o kwotę 311.430,31 zł

§  1



6. 852 Pomoc społeczna 47 513,54                             -    

Ośrodki wsparcia 5 900,00                             -    

w tym dochody bieżące: 5 900,00                            -    

 Wpływy z różnych dochodów (§ 0970) 5 900,00

Pozostała działalność 41 613,54                             -    

w tym dochody bieżące: 41 613,54 -                           

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub 

dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem 

COVID-19  (§ 2180)

30 903,04

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów 

(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków 

powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 

2700)

10 710,50

7. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 55 998,00 0,00

Pozostała działalność 55 998,00 0,00

w tym dochody bieżące: 55 998,00 0,00

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów 

(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków 

powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 

2700)

55 998,00

8. 855 Rodzina 3 625,77 0,00

Pozostała działalność 3 625,77 0,00

w tym dochody bieżące: 3 625,77 0,00

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów 

(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków 

powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 

2700)

3 625,77

9. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 37 037,00                             -    

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami           37 037,00                                -    

w tym dochody bieżące: 37 037,00 0,00

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora 

finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek 

zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460)

37 037,00

10 926 Kultura fizyczna i sport           20 000,00                                -    

Pozostała działalność           20 000,00                                -    

w tym dochody bieżące: 20 000,00 -                           

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań 

bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§2440) 20 000,00

Ogółem plan dochodów         311 430,31                                -    

 - dochody bieżące 311 430,31        

dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na  - dochody majątkowe -                        

w tym z tytułu środków na dofinansowanie zad.pn."Budowa i 
-                        

R A Z E M : 311 430,31        

 1. Zwiększa plan wydatków bieżących o łączną kwotę 311.430,31 zł, w tym:

    1) zmniejsza wydatki bieżące jednostek budżetowych o łączną kwotę 293.360,20 zł, z czego:

        a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększenie o kwotę 20.545,81 zł

        b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zmniejszenie o kwotę 313.906,01 zł,

    2) wydatki na dotacje na zadania bieżące zwiększenie o kwotę 439.044,20 zł

    3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększenie o kwotę 165.127,50 zł

Zgodnie z Tabelą Nr 2 do Uchwały.

§  2

    4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej  o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 

3 zwiększenie o kwotę 618,81 zł

 

w tym:

     I. Zwiększa plan wydatków budżetu na rok 2022 o kwotę 311.430,31 zł z kwoty 59.667.880,34 zł do kwoty 

59.979.310,65 zł



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. 600 Transport i łączność 1 000,00 0,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

60016 Drogi publiczne gminne 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00

2. 750 Administracja publiczna 6 500,00 0,00 6 500,00 6 500,00 0,00 6 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75023
Urzędy gmin (miast i miast 

na prawach powiatu)
6 500,00 6 500,00 6 500,00 6 500,00 0,00 0,00 0,00

3. 754

Bezpieczeństwo 

publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa

140 381,19 0,00 140 381,19 44 381,19 0,00 44 381,19 0,00 96 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75412 Ochotnicze straże pożarne 35 000,00 0,00 35 000,00 35 000,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75495 Pozostała działalność 105 381,19 105 381,19 9 381,19 9 381,19 0,00 96 000,00 0,00 0,00 0,00

4. 801 Oświata i wychowanie 8 756,00 0,00 8 756,00 8 756,00 5 936,00 2 820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80101 Szkoły podstawowe 7 848,91 7 848,91 7 848,91 5 028,91 2 820,00 0,00 0,00

80104 Przedszkola 907,09 907,09 907,09 907,09 0,00 0,00

5. 852 Pomoc społeczna 48 132,35 0,00 48 132,35 36 803,04 13 403,04 23 400,00 0,00 10 710,50 618,81 0,00 0,00 0,00 0,00

85203 Ośrodki wsparcia 5 900,00 5 900,00 5 900,00 5 900,00 0,00

85295 Pozostała działalność 42 232,35 0,00 42 232,35 30 903,04 13 403,04 17 500,00 10 710,50 618,81 0,00 0,00

6. 853

Pozostałe zadania w 

zakresie polityki 

społecznej

55 998,00 0,00 55 998,00 1 098,00 1 098,00 0,00 0,00 54 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85395 Pozostała działalność 55 998,00 0,00 55 998,00 1 098,00 1 098,00 54 900,00 0,00 0,00

7. 855 Rodzina 3 625,77 0,00 3 625,77 108,77 108,77 0,00 0,00 3 517,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85595 Pozostała działalność 3 625,77 0,00 3 625,77 108,77 108,77 0,00 3 517,00 0,00 0,00 0,00

8. 900
Gospodarka komunalna i 

ochrona środowiska
37 037,00 0,00 37 037,00 -392 007,20 0,00 -392 007,20 429 044,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

90001
Gospodarka ściekowa i 

ochrona wód
0,00 0,00 0,00 -429 044,20 -429 044,20 429 044,20 0,00 0,00 0,00

90026

Pozostałe działania 

związane z gospodarką 

odpadami

37 037,00 37 037,00 37 037,00 37 037,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zwiększenia Zmniejszenia z tego:

wydatki 

bieżące

z tego; wydatki 

majątkowe

z tego:

wydatki 

jednostek 

budżetowych

w tym: 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.



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

Zwiększenia Zmniejszenia z tego:

wydatki 

bieżące

z tego; wydatki 

majątkowe

z tego:

wydatki 

jednostek 

budżetowych

w tym: 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.

9. 921
Kultura i ochrona 

dziedzictwa narodowego
10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

92109
Domy i ośrodki kultury, 

świetlice i kluby
10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ogółem plan wydatków 311 430,31 0,00 311 430,31 -293 360,20 20 545,81 -313 906,01 439 044,20 165 127,50 618,81 0,00 0,00 0,00 0,00



Tabela Nr 4 do uchwały budżetowej na rok 2022 otrzymuje brzmienie jak Tabela Nr 3 do niniejszej uchwały

Lp. Nazwa - treść

1. DOCHODY OGÓŁEM

2. WYDATKI OGÓŁEM

3. Wynik - deficyt

4. Przychody budżetu

w tym:

§ 902   Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań 

realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej                                                                        

§ 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 zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie 

hurtowym

- rozliczenie programu pn.: "Laboratoria Przyszłości"

- 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.: "Utworzenie Dziennego Domu Opieki i Aktywizacji 

osób niesamodzielnych na terenie gminy Wieprz"

§ 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

288 478,30

422 571,38

1 799 452,00

20 453,72

3 769 009,97

107 002,67

127 456,40

§  3

Kwota

58 009 752,68

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt w kwocie 1.969.557,97 zł, który zostanie 

pokryty przychodami pochodzącymi z  wolnych środków.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 3.769.009,97 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 

1.799.452,00 zł.

-1 969 557,97

59 979 310,65

51 737,00

2 878 766,89

711 049,68

1 799 452,00

0,01



1. Tabela Nr 11 do Uchwały Budżetowej na rok 2022 otrzymuje brzmienie jak tabela Nr 4 do niniejszej uchwały.

Tabela Nr 4

DziałRozdział Dochody Wydatki

852 421 183,00 643 801,86

85295 421 183,00 643 801,86

421 183,00 643 801,86

dochody bieżące 421 183,00

wydatki bieżące 643 801,86

853 172 500,00 413 291,00

85395 172 500,00 413 291,00

0,00 240 791,00

dochody bieżące 0,00

wydatki bieżące 240 791,00

172 500,00 172 500,00

dochody bieżące 172 500,00

wydatki bieżące 172 500,00

900 0,00 54 648,00

90005 0,00 54 648,00

0,00 54 648,00

wydatki bieżące 54 648,00

921 71 204,20 0,00

92195 71 204,20 0,00

71 204,20 0,00

dochody majątkowe 71 204,20

926 32 746,03 0,00

92695 32 746,03 0,00

32 746,03 0,00

dochody majątkowe 32 746,03

697 633,23 1 111 740,86

Tabela Nr 5

Dział RozdziałTreść Dochody Wydatki

754
Bezpieczeństwo publiczne i ochorana 

przeciwpożarowa
96 000,00 96 000,00

75495 Pozostał działalność 96 000,00 96 000,00

 dochody bieżące 96 000,00
 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, 

powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, 

związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z 

innych źródeł

96 000,00

wydatki bieżące 96 000,00

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 96 000,00

Ustala się plan dochodów i wydatków w ramach Funduszu Pomocy w celu realizacji zadań związanych z 

pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z tabelą Nr 

5

§  5

Pozostała działalność

Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego 

Treść

Pomoc społeczna

Pozostała działalność

Pozostała działalność

Budowa ogólnodostępnych miejsc infrastruktury rekreacyjnej 

na terenie Gminy Wieprz

Razem 

Wsparcie dzieci z rodzin peheerowskich w rozwoju cyfrowym - 

Granty PPGR

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 

Projekt zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania Programu 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Pozostała działalność

§  4

Budowa wiat przy Centrum Biblioteczno - Informatycznym w 

Wieprzu

Kultura fizyczna

Utworzenie Dziennego Domu Opieki i Aktywizacji osób 

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej



758 Różne rozliczenia 5 936,00 0,00

75814 Różne rozliczenia finansowe 5 936,00 0,00

 dochody bieżące 5 936,00

 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, 

powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, 

związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z 

innych źródeł

5 936,00

801 Oświata i wychowanie 0,00 5 936,00

80101 Szkoły podstawowe 0,00 5 028,91

wydatki bieżące 5 028,91

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 028,91

80104 Przedszkola 0,00 907,09

wydatki bieżące 907,09

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 907,09

852 Pomoc spłeczna 10 710,50 10 710,50

85295 Pozostał działalność 10 710,50 10 710,50

 dochody bieżące 10 710,50

 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, 

powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, 

związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z 

innych źródeł

10 710,50

wydatki bieżące 10 710,50

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 710,50

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 55 998,00 55 998,00

85395 Pozostał działalność 55 998,00 55 998,00

 dochody bieżące 55 998,00
 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, 

powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, 

związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z 

innych źródeł

55 998,00

wydatki bieżące 55 998,00

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 098,00

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 54 900,00

855 Rodzina 3 625,77 3 624,77

85595 Pozostał działalność 3 625,77 3 624,77

 dochody bieżące 3 625,77
 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, 

powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, 

związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z 

innych źródeł

3 625,77

wydatki bieżące 3 624,77

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 107,77

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 517,00

172 270,27 172 269,27Razem



Tabela Nr 6

Dział RozdziałTreść Dochody Wydatki

852 Pomoc społeczna 30 903,04

85295 Pozostała działalność 30 903,04

w tym: dochody bieżące 30 903,04

 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 

finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań 

związanych z przeciwdziałaniem COVID-19  

30 903,04

852 Pomoc społeczna 30 903,04

85295 Pozostała działalność 30 903,04

w tym: wydatki bieżące 30 903,04

realizacja programu "Korpus Wsparcia Seniora" 30 903,04

2.1 Dotacja przedmiotowa na dopłaty do wody w kwocie 140.060,00 zł

72.500 m3 * 0,35 zł/m3 = 25.375,00 zł 

350.150 m3 * 0,40 zł/m3 = 140.060,00 zł 

2.2 Dotacja celowa w kwocie 65.000,00 zł, w tym:

2.2.1 Budowa zbiornika wody w Gierałtowicach, kwota 65.000,00 zł,

2.3 Dotacja przedmiotowa na dopłaty do ścieków w kwocie 429.044,20 zł

70.220 m3 * 6,11 zł/m3 = 429.044,20 zł 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 

§  6

Ustala się plan dochodów i wydatków w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zgodnie z tabelą Nr 6

§  7

§  9

Paragraf 15  uchwałay Budżetowej na 2022 otrzymuje brzmienie:

§  11

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

§  10

1. Ustala się plan przychodów i kosztów Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Wieprzu 

zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

2. Z budżetu udziela się dotacji dla Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Wieprzu w łącznej 

kwocie 634.104,20 zł, w tym: 

Załącznik Nr 1 do uchwały Budżetowej na rok 2022 dotyczący zestawienia planowanych kwot dotacji 

udzielonych z budżetu Gminy Wieprz w 2022r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej 

Uchwały.

§  8

W paragrafie 18 uchwały budżetowej na rok 2022 po punkcie 2 dodaje się punkt 3 oraz 4 w brzmieniu:

"3. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w 

tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań 

związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego 

państwa,

4. dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 

finansach publicznych w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z 

konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa."



Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Wieprz

Projekt Nr XXXIII/.../22

z dnia 25 kwietnia 2022r.

Dział Rozdz. Nazwa
Rodzaj dotacji z 

budżetu

dla jedn.sektora 

finansów 

publicznych

dla jedn. nie 

należących do 

sektora 

finansów 

publicznych

010 Rolnictwo i łowiectwo 65 000,00

01043
Infrastruktura wodociągowa 

wsi
65 000,00

Dotacje celowe z 

budżetu na 

finansowanie lub 

dofinansowanie 

kosztów realizacji 

inwestycyji  i zakupów 

inwestycyjnych 

zakładów budżetowych 

(majątkowa)

65 000,00

400

Wytwarzanie i 

zaopatrywanie w energię 

elektryczną, gaz i wodę

140 060,00

40002 Dostarczanie wody 140 060,00

Dotacja przedmiotowa 

(bieżąca)
140 060,00

600 Transport i łączność 335 000,00

60014 Drogi publiczne powiatowe 335 000,00

dotacja celowa 

(majątkowa)
335 000,00

801 Oświata i wychowanie 290 000,00

80104 Przedszkola 290 000,00

Dotacja celowa 

(bieżąca)
290 000,00

851 Ochrona zdrowia 9 282,00 90 000,00

85154
Przeciwdziałanie 

alkoholizmowi
0,00 90 000,00

dotacja celowa 

(bieżące)
90 000,00

85158 Izby wytrzeźwień 9 282,00 0,00

dotacja celowa 

(bieżące)
9 282,00

852 Pomoc społeczna 0,00 630 000,00

85232 Centra integracji społecznej 0,00 30 000,00

Dotacja celowa 

(bieżąca)
30 000,00

85295 Pozostała działalność 0,00 600 000,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych 

z budżetu Gminy Wieprz w 2022r.



Dotacja celowa 

(bieżąca)
600 000,00

900
Gospodarka komunalna i 

ochrona środowiska
429 044,20 300 000,00

90001
Gospodarka ściekowa i 

ochrona wód
429 044,20 250 000,00

Dotacja przedmiotowa 

(bieżąca)
429 044,20

dotacja celowa 

(majątkowa)
250 000,00

90005
Ochrona powietrza 

atmosferycznego i klimatu
50 000,00

dotacja celowa 

(majątkowa)
50 000,00

921
Kultura i ochrona 

dziedzictwa narodowego
1 775 000,00 41 387,00

92109
Domy i ośrodki kultury, 

świetlice i kluby
1 510 000,00

dotacja podmiotowa 

(bieżąca)
1 510 000,00

92116 Biblioteki 265 000,00

dotacja podmiotowa 

(bieżąca)
265 000,00

92120
Ochrona zabytków i opieka 

nad zabytkami
31 387,00

dotacja celowa 

(bieżąca)
31 387,00

92195 Pozostała działalność 10 000,00

dotacja celowa 

(bieżąca)
10 000,00

926 Kultura fizyczna i sport 188 000,00

92605
Zadania w zakresie kultury 

fizycznej i sportu
188 000,00

dotacje celowe 

(bieżące)
188 000,00

Razem 3 043 386,20 1 249 387,00

OGÓŁEM DOTACJE 4 292 773,20

w tym:

dotacje podmiotowe 1 775 000,00

dotacje przedmiotowe 569 104,20

dotacje celowe 1 948 669,00

w tym:

dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących 1 248 669,00

dotacje celowe inwestycyjne 700 000,00



Projekt Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Wieprz

Nr XXXIII/.../22

z dnia 25 kwietnia 2022r.

§ Kwota

1 Rolnictwo i łowiectwo 010 0,00 65 000,00 65 000,00 149 000,00 0,00 -84 000,00 

1.1
Infrastruktura 

wodociągowa  wsi
01043 65 000,00 65 000,00 149 000,00 0,00 -84 000,00 

2 Wytwarzanie i 

zaopatrywanie w 

energię elektryczną, 

gaz i wodę

400 204 886,00 2 599 715,00 140 060,00 1 059 133,00 0,00 1 745 468,00 

2.1 Dostarczanie wody 40002 204 886,00 2 599 715,00 140 060,00 1 059 133,00 1 745 468,00 

3. Gospodarka 

komunalna i ochrona 

środowiska

900 0,00 1 141 845,00 429 044,20 537 175,00 0,00 -1 456 582,00 

3.1 Gospodarka ściekowa i 

ochrona wód

90001 0,00 1 141 845,00 429 044,20 537 175,00 604 670,00 

3.2 Zakłady gospodarki 

komunalnej

90017 0,00 0,00 2 061 252,00 -2 061 252,00 

OGÓŁEM 204 886,00 3 806 560,00 0,00 634 104,20 1 745 308,00 0,00 204 886,00 

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego w 2022r.

Lp. Wyszczególnienie Nr 

podziałki

Stan środków 

obrotowych na 

początek roku 

budżetowego

Przychody

Ogółem W tym dotacja z budżetu
Ogółem w tym: wpłata do 

budżetu nadwyżki 

środków obrotowych           

Koszty Stan środków 

obrotowych na 

koniec roku 

budżetowego

Strona 18



Projekt 
 
z dnia  19 kwietnia 2022 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY GMINY WIEPRZ 

z dnia 25 kwietnia 2022 r. 

w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Wieprzu 

za rok 2021. 

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. 
Dz. U. z 2022 roku, poz. 559), art. 3 ust. 1 pkt 7 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 o rachunkowości 
(t. j. Dz.U. z 2021 roku poz. 217 z późn. zm.) oraz § 19 Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Wieprzu (przyjętego uchwałą Rady Gminy Wieprz nr XVII/149/2012 z dnia 15 czerwca 2012r.) 

Rada Gminy Wieprz uchwala, co następuje: 

§ 1. Zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
w Wieprzu za rok 2021 stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wieprz. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Projekt 
 
z dnia  19 kwietnia 2022 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY GMINY WIEPRZ 

z dnia 25 kwietnia 2022 r. 

w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Wieprz na 
dofinansowanie wymiany źródła ciepła w budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Wieprz 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 559) oraz na podstawie art. 400a ust. 1 pkt 5, 21 oraz art. 403 ust. 2,4 i 5 ustawy z dnia 
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst. jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 1973 z późn. zm) 

Rada Gminy Wieprz uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się Regulamin udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Wieprz na dofinansowanie 
wymiany źródła ciepła w budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Wieprz, stanowiący załącznik do 
niniejszej uchwały. 

§ 2. Traci moc uchwała nr XXXII/264/2022 Rady Gminy Wieprz z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia 
Regulaminu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Wieprz na dofinansowanie wymiany źródła 
ciepła w budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Wieprz. 

§ 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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Załącznik do uchwały Nr .................... 

Rady Gminy Wieprz 

z dnia 25 kwietnia 2022 r. 

REGULAMIN 
udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Wieprz na dofinansowanie wymiany źródła ciepła 

w budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Wieprz 

§ 1. Definicje 

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o: 

1. Dotacji celowej – należy przez to rozumieć bezzwrotne środki finansowe przyznane          Wnioskodawcy 
przez Gminę Wieprz, na realizację inwestycji, po spełnieniu przez Wnioskodawcę warunków określonych 
w niniejszym Regulaminie i Umowie o udzielenie dotacji. 

2. Budynku mieszkalnym – należy przez to rozumieć budynek wolnostojący albo budynek  
w zabudowie  bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, użytkowany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. 
Prawo budowlane, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, przeznaczony  
i wykorzystywany na cele mieszkaniowe. 

3. Wnioskodawcy – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, ubiegającą się o przyznanie dotacji celowej 
z budżetu Gminy Wieprz na zmianę systemu ogrzewania, legitymującą się tytułem prawnym do budynku 
mieszkalnego. 

4. Starym źródle ciepła – należy przez to rozumieć główne źródło ciepła, które stanowi kocioł poniżej klasy 
5 wg normy PN-EN 303-5:2012 na paliwo stałe oraz inne źródła ciepła z możliwością spalania paliw stałych, 
służące do ogrzewania budynków. 

5. Proekologicznym źródle ciepła – należy przez to rozumieć wysokosprawne i ekologiczne źródło ciepła 
spełniające kryteria i wymagania określone w niniejszym Regulaminie 

6. Kosztach kwalifikowanych – należy przez to rozumieć zakres prac oraz wartość nakładów rzeczowych, na 
podstawie których ustalane jest dofinansowanie zadań zdefiniowanych  
w Regulaminie. 

7. Programie – należy przez to rozumieć Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Wieprz realizowany 
na podstawie niniejszego Regulaminu 

8. Zmianie sposobu ogrzewania – należy przez to rozumieć całkowitą likwidację dotychczasowego starego 
źródła ciepła poprzez jego wymontowanie lub wyburzenie, z zastrzeżeniem przypadków określonych w § 
3 ust. 11 niniejszego Regulaminu oraz montaż nowego, proekologicznego źródła ciepła. 

9. Zadaniu – należy przez to rozumieć wymianę starego źródła ciepła na nowe źródło ciepła oraz wszelkie 
niezbędne do wykonania prace określone w Regulaminie. 

10. Umowie – należy przez to rozumieć umowę pomiędzy Wnioskodawcą a Gminą Wieprz określającą 
szczegółowo warunki udzielania i wysokość dotacji na realizację zadania.  

§ 2. Postanowienia ogólne 

1. „Regulamin udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Wieprz na dofinansowanie wymiany 
źródła ciepła w budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Wieprz” zwany Regulaminem, określa 
zasady udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Wieprz, obejmujące tryb postępowania w sprawie udzielenia 
dotacji, sposób jej wykorzystania i rozliczania. 

2. Celem udzielenia dotacji celowej 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. 

3. Dotacja celowa udzielona będzie ze środków własnych budżetu Gminy Wieprz. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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4. Podmiotami mogącymi ubiegać się o dotację celową są osoby fizyczne planujące dokonać zmiany systemu 
ogrzewania w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Wieprz na zasadach określonych 
w niniejszym Regulaminie. 

5. Warunkiem uczestnictwa Wnioskodawcy w programie jest: 

- posiadanie tytułu prawnego do budynku mieszkalnego; 

- użytkowanie starego źródła ciepła w rozumieniu niniejszego Regulaminu; 

6. Dotacja przysługuje Wnioskodawcy, u którego funkcjonował będzie wyłącznie proekologiczny system 
ogrzewania w budynku mieszkalnym w rozumieniu niniejszego Regulaminu. 

§ 3. Rodzaje i zakres rzeczowy zadań podlegających dofinansowaniu 

1. W ramach zadania, dotacji celowej podlegać będzie likwidacja starego źródła ciepła opartego na paliwie 
stałym i jego zamiana na: 

1) Kocioł gazowy kondensacyjny, 

2) Kocioł na pellet drzewny z certyfikatem ekoprojekt 

3) Pompę ciepła 

4) Kocioł elektryczny 

2. Instalowane źródło ciepła musi spełniać określone wymagania techniczne: 

1) Kotły gazowe kondensacyjne muszą spełniać w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń, wymagania klasy 
efektywności energetycznej minimum A na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej; 

2) Kotły na pellet drzewny muszą posiadać certyfikat/świadectwo potwierdzające spełnienie wymogów 
dotyczących ekoprojektu; muszą posiadać klasę efektywności energetycznej minimum A+ na podstawie karty 
produktu i etykiety energetycznej. Kotły mogą być przeznaczone wyłącznie do spalania biomasy w formie 
pelletu drzewnego, z automatycznym podawaniem paliwa, kocioł nie może posiadać rusztu awaryjnego lub 
przedpaleniska. 

3) Do dofinansowania nie są kwalifikowane urządzenia wielopaliwowe. 

4) Pompy ciepła muszą spełniać w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń wymagania klasy efektywności 
energetycznej minimum A+ (dla temperatury 55) na podstawie karty produktu 
i etykiety energetycznej. 

5) Dofinansowanie przysługuje do jednego źródła ogrzewania. 

3. Dotacji podlegają koszty kwalifikowane, które stanowią: 

1) demontaż i utylizację starego źródła ogrzewania, 

2) zakup nowego urządzenia grzewczego, 

3) montaż nowego źródła ciepła, 

4) zakup i wykonanie instalacji niezbędnych do prawidłowego działania źródła ciepła, 

5) modernizację wewnętrznej instalacji c.o. i c.w.u. 

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

5. Wszystkie instalowane proekologiczne źródła ciepła muszą spełniać wymogi uchwały nr XXXII/452/17 
Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze 
województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie 
paliw oraz uchwały nr XXV/373/20 z dnia 28 września 2020 r. w sprawie Programu ochrony powietrza dla 
województwa małopolskiego. 

6. Wnioskodawca dokonuje we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność doboru proekologicznego 
źródła ciepła oraz wyboru dostawcy i instalatora, jak również zapewnia realizację wymiany kotła zgodnie 
z przepisami prawa, w tym ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane. 
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7. Wnioskodawca zobowiązany jest do dopełnienia wszelkich wymagań formalnych wynikających 
z obowiązującego prawa, w szczególności do uzyskania wymaganych prawem zezwoleń. 

8. 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. 

9. 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 i nowego źródła ciepła, 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. 

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

11. 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. 

§ 4. Wysokość dotacji 

1. Dotacja na zmianę sposobu ogrzewania budynku mieszkalnego udzielana jest na częściowe pokrycie 
kosztów zmiany systemu ogrzewania, określonych zgodnie z zakresem, o którym mowa w §3 ust. 3, poniesionych 
przez Wnioskodawcę i wynosi maksymalnie: 5 000 zł, jednak nie więcej niż 70% kosztów kwalifikowanych. 

2. Wysokość dofinansowania będzie każdorazowo ustalana indywidualnie na podstawie faktur 
i rachunków przedstawionych przez Wnioskodawcę wraz z wnioskiem o wypłatę dotacji. 

3. Dotacja może być łączona z innymi programami, jednakże suma dofinansowania nie może przekroczyć 
100% kosztów kwalifikowanych. 

4. Dotacją nie mogą być objęte prace wykonane przed datą podjęcia decyzji o przyznaniu dotacji przez Gminę 
Wieprz tj. przed podpisaniem umowy. 

§ 5. Tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji 

1. Ogłoszenie o terminach rozpoczęcia i zakończenia naboru wniosków o udzielenie dotacji zostanie 
umieszczone na stronie internetowej Gminy Wieprz oraz w sposób zwyczajowy przyjęty. 
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2. Wnioskodawca ubiegający się o udzielenie dotacji zobowiązany jest do złożenia wniosku 
o udzielenie dotacji, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Wniosek wraz 
z wymaganymi dokumentami należy złożyć przed zakupem i wymianą istniejącego systemu ogrzewania. 

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2 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 źródła ogrzewania 

4. Analiza i weryfikacja złożonych wniosków odbywać się będzie w Wydziale Inwestycji i Ochrony 
Środowiska. 

5. Komplet dokumentów, o których mowa w ust. 2 i 3, stanowi podstawę do zawarcia 
z Wnioskodawcą umowy dotacji. 

6. Ustala się termin składania wniosku o udzielenie dotacji do dnia 30 września danego roku kalendarzowego. 

7. Wnioski należy składać: 

- osobiście na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy Wieprz, 

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

8. Wnioski będą rozpatrywane wg kolejności ich wpływu do Urzędu Gminy Wieprz, a dotacja przyznawana 
będzie w miarę posiadanych środków finansowych przeznaczonych na ten cel. 

9. W przypadku stwierdzenia błędów lub braków formalnych we wniosku o udzielenie dotacji Wnioskodawca 
zostanie wezwany pisemnie do ich usunięcia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. Rozpatrzenie wniosku 
nastąpi po jego uzupełnieniu. 

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

§ 6. Sposób rozliczenia dotacji celowej 

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. 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, który stanowi Załącznik 
nr 2 do niniejszego Regulaminu wraz z następującymi dokumentami (kserokopiami): 
- dokument potwierdzający demontaż i przekazanie starego źródła ciepła do likwidacji (np. karta przekazania 
odpadu, formularz przyjęcia odpadów metali) 

- protokół końcowego odbioru robót podpisany przez inwestora i osobę dokonującą montażu; 

- faktury i/lub rachunki potwierdzające 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 

- dokumentacja techniczna potwierdzająca spełnienie warunków zawartych w § 3 ust. 2 

3. Kserokopie składanych dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez 
Wnioskodawcę. Oryginały należy przedłożyć do wglądu przy składaniu wniosku o wypłatę dotacji. 

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. 
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5. Przyznanie dotacji lub odmowa jej udzielenia nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów 
Kodeksu postępowania administracyjnego i nie przysługuje na nie odwołanie. 

6. 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. 

7. Dotacja będzie wypłacana jednorazowo Wnioskodawcy na konto bankowe podane we wniosku 
o udzielenie dotacji. 

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

9. 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. 

§ 7. Postanowienia końcowe 

1. Program realizowany będzie do wysokości środków zabezpieczonych w budżecie Gminy Wieprz w danym 
roku budżetowym. 

2. Wnioski, które nie zostaną zrealizowane z uwagi na wyczerpanie się środków finansowych przeznaczonych 
na realizację dotacji w danym roku budżetowym pozostaną bez rozpatrzenia. Nie wyklucza to możliwości 
ubiegania się przez Wnioskodawcę o przyznanie dotacji w ramach kolejnych naborów wniosków, na zasadach 
określonych w Regulaminie. 

3. Wnioskodawcy, którego wniosek pozostanie bez rozpatrzenia z uwagi na wyczerpanie się środków 
budżetowych, nie przysługuje z tego tytułu żadne roszczenie względem Gminy. 
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Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1 

Wieprz, dnia …………………… 

WNIOSEK 
o udzielenie dotacji na wymianę źródła ciepła 

I. Dane Wnioskodawcy: 

1. Nazwisko i imię:.………………………………………………………………….………... 

2. PESEL:…………….…………………...…………………………………………………… 

3. Adres zamieszkania:………………………………………………………………………... 

4. Numer telefonu/e-mail*:…………………………………………………….……………… 

5. Sposób przekazania dotacji: 

a) przelewem na rachunek Wnioskodawcy o numerze: 

……………………………………………..…………………………………………………… 

II. Dane dotyczące nieruchomości, w której planuje się wymianę źródła ciepła: 

1. Adres budynku:…..……………………………………………………………………... 

2. Nr działki:……………………………………………….……………………………… 

3. Nr księgi wieczystej:……………………………………………………………………. 

4. Tytuł prawny do nieruchomości (zaznaczyć poprzez postawienie znaku „X”) 

□własność 

□współwłasność 

□inne (określić jakie)…………………………………….………………………………… 

5. Budynek mieszkalny w którym następuje zmiana systemu ogrzewania jest użytkowany od …………….. 
roku. 

III. Charakterystyka zmiany systemu ogrzewania: 

Rodzaj starego źródła ciepła:………………………..………………………………………... 

Moc zainstalowana (w kW):……………………………….…………………………………. 

Rodzaj, typ i moc planowanego do zainstalowania nowego źródła ciepła (uzupełnić/zaznaczyć poprzez 
postawienie znaku „X”): 

□Kocioł gazowy kondensacyjny o mocy ………. kW 

□Kocioł na pellet drzewny o mocy ………. kW 

□Pompa ciepła typ:…………………………………...……., o mocy ……………… kW 

□Kocioł elektryczny o mocy ………. kW 

IV. Planowany termin realizacji inwestycji: 

Rozpoczęcie …………………. 
(miesiąc, rok) Zakończenie …………………. 

(miesiąc, rok) 

(Za rozpoczęcie inwestycji uznaje się pierwszy poniesiony koszt związany ze zmianą sposobu ogrzewania) 

V. Oświadczam, że: 

1. Zapoznałem/am się z Regulaminem udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Wieprz na 
dofinansowanie wymiany źródła ciepła w budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Wieprz. 
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2. Budynek służy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych. 

3. Nie posiadam w budynku mieszkalnym w którym planowana jest inwestycja, ogrzewania ekologicznego lub 
dwóch źródeł ciepła w tym jednego ekologicznego. 

4. Wszystkie dotychczasowe służące ogrzewaniu piece/kotły c.o. opalane paliwem stałym zostaną trwale 
zlikwidowane oraz zastąpione ogrzewaniem proekologicznym. 

5. W budynku mieszkalnym jest/nie jest** prowadzona działalność gospodarcza. 

6. Otrzymałem/am /nie otrzymałem/am nigdy wcześniej** dofinansowania na zmianę systemu ogrzewania na 
proekologiczny w ramach innej dotacji udzielonej przez Gminę Wieprz. 

7. W przypadku zmiany stanu prawnego nieruchomości w trakcie realizacji umowy 
o udzielenie dotacji, o fakcie tym niezwłocznie poinformuję Urząd Gminy w Wieprzu. 

8. Jestem świadomy/a, iż złożenie niniejszego wniosku nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji. 

……………………………………………. 

data i podpis Wnioskodawcy 

Załączniki do wniosku: 

1. Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością, stanowiące załącznik nr 1 do 
wniosku 

2. Oświadczenie pozostałych właścicieli nieruchomości o udzieleniu zgody na realizację Inwestycji wraz ze 
zgodą wypłaty całości dotacji na rzecz Wnioskodawcy, stanowiące załącznik nr 2 do wniosku (jeśli dotyczy) 

3. Dokumentacja fotograficzna demontowanego kotła/pieca węglowego 

*dane nieobowiązkowe 

**właściwe zaznaczyć 

Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych dalej RODO informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Wieprz reprezentowany przez Wójta 
Gminy Wieprz z siedzibą przy ul. Centralnej 5, 34-122 Wieprz. Mogą się Państwo z nim kontaktować 
w następujący sposób: 

a) listownie: 34 – 122 Wieprz, ul. Centralna 5, 

b) telefonicznie: +48 33 875 51 23, 

c) elektronicznie: sekretariat@wieprz.pl. 

2. Możecie się Państwo kontaktować również z wyznaczonym przez Wójta Gminy Wieprz Inspektorem 
Ochrony Danych: 

a) listownie: 34 – 122 Wieprz, ul. Centralna 5, 

b) elektronicznie: iod.ug@wieprz.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia wniosku o udzielenie dotacji na wymianę 
źródła ciepła. 

4. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa powyżej, odbiorcami Pani/Pana danych 
osobowych mogą być: 

·organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów 
władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają 
z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, 
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·inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Wieprz przetwarzają dane 
osobowe, dla których Administratorem jest Wójt Gminy Wieprz. 

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane ani nie planuje się przekazywania danych do państw 
trzecich lub organizacji międzynarodowych. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okresy zgodne z kategoriami archiwalnymi, o których 
mowa w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, 
jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów 
zakładowych, tj. 10 lat. 

7. W granicach przewidzianych prawem przysługuje Pani/Panu: 

a)  prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

b)  prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; 

c)  prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania 
się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub 

w ramach sprawowania władzy publicznej; 

d)  prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość 
skorzystania z tego prawa; 

e)  prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. 
Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). 

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zrealizowania celu. 
Niepodanie danych będzie skutkowało niemożliwością rozpatrzenia wniosku o udzielenie dotacji na wymianę 
źródła ciepła . 

9. Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. 

…………………………………                                                    
………………………………………………. 

miejscowość i data                                                                                     podpis wnioskodawcy 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: D853F295-5299-4683-88D0-3CCC29B09792. Projekt Strona 3



Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1 

Wieprz, dnia ………………… 

OŚWIADCZENIE 
o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością  

Ja, niżej podpisany(a) 

....................................................................................................................... 

(imię i nazwisko Wnioskodawcy) 

zamieszkały(a) ...................................................................................................................................................... 

(adres) 

oświadczam, że posiadam tytuł prawny władania nieruchomością położoną 

w ...................................................., oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka 

nr ............................................., wynikający z tytułu: 

1) własności; 

2) współwłasności; 

..........................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................... 

(wskazanie współwłaścicieli –imię, nazwisko) 

3) użytkowania wieczystego 

....................................................................................................................................................... 

4) inne –(np. umowa najmu, umowa dzierżawy, umowa użyczenia)............................................ 

wynikający z następujących dokumentów potwierdzających powyższy tytuł prawny władania 
nieruchomością: 

..........................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................... 

(wskazanie dokumentu, z którego wynika tytuł prawny władania nieruchomością) 

   ……..…………………………….. 
           podpis Wnioskodawcy 
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Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 1 

Wieprz, dnia ………………… 

…………………………………… 

imię i nazwisko 

…………………………………… 

…………………………………… 

adres zamieszkania 

OŚWIADCZENIE 
współwłaściciela nieruchomości o udzieleniu zgody na realizację Inwestycji wraz ze zgodą wypłaty całości 

dotacji na rzecz Wnioskodawcy 

Niniejszym oświadczam, że będąc współwłaścicielem nieruchomości położonej w Gminie Wieprz, 
adres:………………………………………………………………………..……………………………. 

wyrażam zgodę na realizację Inwestycji przez 
Pana/Panią*………………………………………………………………..……………………………... 

ubiegającego/ą się o dofinansowanie na zmianę systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne. 
Posiadam wszelką wiedzę odnośnie rodzaju wyżej wymienionych planowanych prac. 

Zapoznałem/am się z Regulaminem udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Wieprz na 
dofinansowanie wymiany źródła ciepła w budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Wieprz. 

Jednocześnie wyrażam zgodę, na przekazanie dotacji celowej z budżetu gminy na dofinansowanie zmiany 
systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne budynku mieszkalnego będącego moją współwłasnością 
wyłącznie Panu/Pani* 
…………………….................................................................................................................................... 

      

……………………………………. 

podpis współwłaściciela 

* niepotrzebne skreślić 
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Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 1 

Wieprz, dnia ……….............. 

Wniosek o wypłatę dotacji 

I.  Informacje o wykonanej inwestycji: 

1. Nazwisko i imię………………………………………………………………………… 

2. Adres inwestycji:………………………………………………………………………... 

3. Data i nr zawartej Umowy……………………………………………………………… 

II.  Charakterystyka inwestycji: 

1. Rodzaj i typ zainstalowanego ogrzewania: 

………………………………………………………………………………………… 

2. Moc zainstalowanego ogrzewania:………………………………………………….kW 

III.  Koszty poniesione na realizację inwestycji 

………………………………………………………….…zł -brutto wg faktur/rachunków 

słownie:…………………………………………………………………………………… 

IV.  Termin realizacji całego zadania 

1. Data rozpoczęcia:………………………………………………………………………. 

2. Data zakończenia:……………………………………………………………………...… 

V.    Wykaz dokumentów, których złożenie, zgodnie z Regulaminem i umową, jest wymagane wraz z niniejszym 
wnioskiem: 

a) dokument potwierdzający demontaż i przekazanie starego źródła ciepła do likwidacji (np. karta przekazania 
odpadu, formularz przyjęcia odpadów metali) 

b) faktury i/lub rachunki potwierdzające 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. 

c) potwierdzenie zapłaty faktur lub rachunków (przelew bankowy lub potwierdzenie zapłaty gotówką) 

d) dokument potwierdzający wykonanie zadania objętego dofinansowaniem (np.: w formie protokołu z montażu, 
protokołu z odbioru technicznego, poświadczenia wydanego przez instalatora, itp.), zawierającego 
w szczególności informacje o: adresie budynku mieszkalnego, w którym dokonano zmiany systemu 
ogrzewania; likwidacji starego źródła ogrzewania; zamontowaniu nowego źródła ogrzewania; terminie 
wykonania robót; liczbie, rodzaju i mocy starego – likwidowanego i nowego – zamontowanego źródła 
ogrzewania; 

e) dokumentacja techniczna kotła, certyfikaty, karty produktu i etykiety energetyczne 
(w przypadku kotła na pellet drzewny – potwierdzające spełnienie wymogów ekoprojektu określonych 
w przepisach rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie wykonania 
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE 
w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe, zgodnie z normą PN-EN 
303-5:2012) 

.…………………………………….. 

data i podpis Inwestora 
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