
 

 

UCHWAŁA NR XXXIV/215/13 

RADY MIEJSKIEJ W DUKLI 

z dnia 27 czerwca 2013 r. 

w sprawie zasad udzielania dotacji celowej osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym  

na budowę przyłącza wodociągowego na terenie Gminy Dukla 

Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., 

poz. 594), art. 221 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2009 r. Nr 157,  

poz. 1240 z późniejszymi zmianami) oraz art. 400a ust. 1  pkt. 2  oraz art. 403 ust. 2-6 ustawy z 27 kwietnia 

2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz U z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami), Rada Miejska 

w Dukli uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa zasady udzielania i rozliczania dotacji celowej osobom fizycznym i wspólnotom 

mieszkaniowym na budowę przyłącza wodociągowego na terenie Gminy Dukla, stanowiące załącznik do 

niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Dukli. 

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

Województwa Podkarpackiego. 

  

 

Przewodniczący Rady 

 

 

Andrzej Dziedzic 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 18 lipca 2013 r.

Poz. 2756



Załącznik Nr 1  do Uchwały Nr XXXIV/215/13  

Rady Miejskiej w Dukli  

z dnia 27 czerwca 2013 r.  

 

Zasady udzielania dotacji  

§ 1. Niniejszym określa się zasady udzielania i rozliczania dotacji celowej na rzecz budowy przyłączy 

wodociągowych na terenie Gminy Dukla.  

§ 2. 1. Finansowanie działań opisanych w § 1  ma charakter dofinansowania kosztów poniesionych na 

wykonanie przyłącza wodociągowego, a przydzielenie środków finansowych nastąpi na podstawie umowy 

dotacji celowej zawartej na wniosek właściciela nieruchomości z Gminą Dukla.  

2. Dotacją celową nie będzie objęta przebudowa lub zmiana lokalizacji istniejącego przyłącza. 

§ 3. Kwota dotacji celowej na budowę przyłącza wodociągowego nie może przekroczyć kwoty 150,00 zł 

brutto i służy pokryciu części kosztów wykonania dokumentacji technicznej, kosztów budowy przyłącza 

wodociągowego, oraz kosztów inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. 

§ 4. 1. O przyznaniu dotacji celowej w danym roku budżetowym decyduje kolejność złożenia wniosku. 

2. Dotacje mogą być udzielane na zadania, które zostaną zrealizowane w danym roku budżetowym, na 

wnioski złożone do dnia 30 września roku, w którym dotacja ma być udzielona. Wnioski złożone po tym 

terminie rozpatrywane będą w miarę posiadanych środków finansowych, nie później niż do 30 listopada 

danego roku. 

3. Corocznie ogłoszenie o naborze wniosków, aż do wygaśnięcia programu bądź zmiany przepisów 

prawa będzie zamieszczane na stronie internetowej Gminy Dukla www.dukla.pl i miesięczniku Dukla.pl. 

§ 5. 1. Sprawy związane z przyznawaniem i rozliczeniem dotacji pozostają w kompetencji Burmistrza 

Dukli. 

2. Dotacja przyznawana jest na podstawie umowy cywilno – prawnej. 

3. Umowa zawierana jest po spełnieniu warunków formalnych i pozytywnym rozpatrzeniu wniosku. 

§ 6. 1. W celu uzyskania dotacji celowej należy złożyć wniosek na druku, według wzoru określonego 

przez Burmistrza Dukli. 

2. Wnioski należy składać w formie pisemnej w Urzędzie Miejskim w Dukli, po wcześniejszym 

uzgodnieniu spraw formalnych. 

§ 7. 1. Burmistrz Dukli lub wyznaczony przez niego pracownik Urzędu Miejskiego w Dukli sprawdza 

wnioski pod względem formalnym i merytorycznym. W przypadku niekompletności wniosku, można wezwać 

wnioskodawcę do uzupełnienia braków w terminie do 14 dni. 

2. Burmistrz Dukli może uzależnić rozpatrzenie wniosku od udzielenia w terminie 14 dni od daty 

złożenia wniosku dodatkowych informacji lub dokumentów niezbędnych do jego oceny. 

3. W przypadku dostarczenia niekompletnej dokumentacji i nie uzupełnienia jej w terminie 14 dni od 

daty wezwania, odstępuje się od dalszych prac przy wniosku, o czym powiadamia się wnioskodawcę. Ponowne 

ubieganie się o dofinansowanie wymaga złożenie nowego wniosku. 

4. Pozytywna kwalifikacja wniosku obowiązuje przez 2  miesiące, licząc od daty otrzymania pisemnego 

zawiadomienia. W tym terminie wnioskodawca zobowiązany jest dopełnić wszelkie formalności umożliwiające 

podpisanie umowy. Burmistrz może przedłużyć ten termin na pisemne wystąpienie wnioskodawcy, 

w uzasadnionych i udokumentowanych przypadkach nie zakończenia procedur uzyskiwania niezbędnych 

decyzji lub zezwoleń. 

5. Dla pozytywnie zakwalifikowanych wniosków, Burmistrz Dukli lub działający z jego upoważnienia 

pracownik Urzędu Miejskiego w Dukli, określa miejsce i datę podpisania umowy dotacji celowej. 
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§ 8. 1. Po zakończeniu prac przy realizacji przyłącza, wnioskodawca jest zobowiązany dostarczyć do 

Urzędu Miejskiego w Dukli: 

1) umowę na dostarczenie wody, 

2) kopię faktury za wykonane przyłącze, za dokumentację techniczną, inwentaryzację geodezyjną 

powykonawczą, w zależności czego datacja dotyczy – oryginały do wglądu przy przekazaniu kserokopii, 

3) kopię dokonania zapłaty za wykonanie przyłącza, dokumentacji technicznej, inwentaryzacji 

geodezyjnej powykonawczej w zależności czego datacja dotyczy - oryginały do wglądu przy przekazaniu 

kserokopii, 

2. Dokumenty określone w ust. 1  podlegają weryfikacji, celem prawidłowego rozliczenia przyznanej 

kwoty dotacji celowej. 

3. W przypadku poniesienia kosztów w kwocie niższej niż kwota przyznanej dotacji celowej, wypłacana 

jest kwota dotacji w wysokości rzeczywiście poniesionych wydatków. 

4. Przekazanie środków finansowych dotacji celowej następuje w terminie do 14 dni po zatwierdzeniu 

prawidłowego rozliczenia umowy przez Burmistrza Dukli lub działający z jego upoważnienia pracownika 

Urzędu Miejskiego w Dukli. 
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