UCHWAŁA NR XXVII/151/2017
RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU
z dnia 28 kwietnia 2017 r.
zmieniająca uchwałę nr XXV/134/2017 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 07 lutego 2017 r. w sprawie
zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansownie kosztów budowy indywidualnych ujęć wody na
terenie Gminy Międzylesie.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016, poz.
446 ze zm.) i art. 403 ust. 4, ust. 5 i ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
(Dz. U. z 2016, poz. 672 ze zm.) - Rada Miejska w Międzylesiu uchwala, co następuje:
§ 1. W załączniku nr 1 do uchwały Nr XXV/134/2017 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 07 lutego 2017 r.
w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy indywidualnych ujęć wody
na terenie Gminy Międzylesie wprowadza się następujące zmiany:
1. § 5 ust. 1 otrzymuje treść:
- "1. Warunkiem udzielenia dofinansowania jest złożenie w terminie 30 dni od dnia publikacji przez Burmistrza
Miasta i Gminy Międzylesie w danym roku budżetowym ogłoszenia o naborze, wniosku o dofinansowanie
przedsięwzięcia wg wzoru wniosku stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały".
2. § 5 ust. 7 otrzymuje treść:
- "7. Złożone wnioski podlegać będą weryfikacji w zakresie spełnienia wymagań określonych w zasadach
w terminie 30 dni od dnia zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie."
3. dodaje się § 7 o treści:
- "§ 7 ust. 1 W przypadku, gdy dotacja dotyczy nieruchomości, na terenie której jest prowadzona działalność
gospodarcza i stanowić będzie pomoc de minimis, jej udzielenie następuje na zasadach określonych
w Rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie zastosowania
art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. U. L 352 z 24.12.2013
r., str. 1) lub stanowi pomoc de minimis w rolnictwie, udzielenie takiego dofinansowania następuje zgodnie
z Rozporządzeniem Komisji (UE) Nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania
art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. U. L
352, z 24.12.2013 r., str. 9) lub stanowi pomoc de minimis w rybołówstwie, udzielenie takiego dofinansowania
następuje zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 717/2014 z 27 czerwca 2014 r. (Dz. U. L 190, z 28.06.
2014 r., str. 45) w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu Unii Europejskiej do pomocy de minimis
w sektorze rybołówstwa i akwakultury.
2. Wnioskodawca ubiegający się o udzielenie dofinansowania stanowiącego pomoc de minimis zobowiązany
jest do wniosku dołączyć:
1) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie jaką
otrzymał w roku podatkowym w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających lat
podatkowych, albo oświadczenie o wielkości pomocy otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie
o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.
2) informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis, których zakres określony jest w Rozporządzeniu Rady
Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się
o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311 z późn. zm.).
3. Wnioskodawca ubiegający się o udzielenie dofinansowania stanowiącego pomoc de minimis w rolnictwie
lub w rybołówstwie zobowiązany jest do wniosku dołączyć:
1) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie jaką
otrzymał w roku podatkowym w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających lat
podatkowych, albo oświadczenie o wielkości pomocy otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie
o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
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2) informacje niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis w rolnictwie lub w rybołówstwie, których zakres
określony jest w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie zakresu informacji
przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis w rolnictwie lub w rybołówstwie
(Dz. U. z 2010 r. Nr 121, poz. 810)."
§ 2. W załączniku nr 3 do uchwały Nr XXV/134/2017 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 07 lutego 2017 r.
w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy indywidualnych ujęć wody
na terenie Gminy Międzylesie wprowadza się następujące zmiany:
a) Wykreśla sie pkt. 9.
b) "pkt. 10" otrzymuje numer "pkt. 9".
§ 3. Pozostałe postanowienia uchwały Nr XXV/134/2017 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 07 lutego
2017 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy indywidualnych
ujęć wody na terenie Gminy Międzylesie, pozostają bez zmian.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Międzylesie.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego.

Id: LBAVJ-FEXGC-OHIWW-LEKDE-AQIZF. Uchwalony

Strona 2

