
 

 

UCHWAŁA NR XVI/135/2020 

RADY GMINY WŁOSZAKOWICE 

z dnia 27 kwietnia 2020 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/138/2016 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 22 czerwca 2016 r. 

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

Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 400a ust. 1 pkt 21 i 22, art. 403 ust. 4 pkt. 1 a, 1 b, ust. 5 ustawy z dnia 

27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz.1396 ze zm.), Rada Gminy 

Włoszakowice uchwala co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XVI/138/2016 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie 

przyjęcia "Programu dofinansowania zakupu i montażu kotłów c.o. zasilanych ekogroszkiem, gazem lub 

biomasą na terenie Gminy Włoszakowice" (t.j. Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 15 grudnia 2017 r., poz. 8547) 

wprowadza się następujące zmiany:  

1) § 1 ust. 3 załącznika do uchwały otrzymuje brzmienie: „3. Przedmiotem dofinansowania może być jedynie 

wymiana kotłów c.o. z tradycyjnymi paleniskami na węgiel, koks i miał na nowe kotły c.o., w których jest 

możliwe spalanie wyłącznie paliw o których mowa w ust. 2.”, 

2) § 1 ust. 8 załącznika do uchwały otrzymuje brzmienie: „8. Dotacja może stanowić pomoc de minimis 

w rozumieniu Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania 

art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. L. 352, 

z 24.12.2013) w przypadku udzielania dofinansowania przedsiębiorcom w odniesieniu do nieruchomości 

zajętych (w całości lub części) na prowadzenie działalności gospodarczej lub pomoc de minimis 

w rolnictwie w rozumieniu Rozporządzenia 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. Urz. L. 352, z 24.12.2013 z późn. zm.) lub pomoc de minimis w rybołówstwie 

w rozumieniu Rozporządzenia Komisji (UE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania 

art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa 

i akwakultury (Dz. Urz. UE L 190 z 28.06.2014). ” 

3) § 2 ust. 8 załącznika do uchwały otrzymuje brzmienie: „8. Jeżeli udzielone dofinansowanie będzie 

stanowiło pomoc de minimis do wniosku należy dołączyć: 1) wszystkie zaświadczenia o pomocy de 

minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega 

się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go latach podatkowych, albo oświadczenia o wielkości tej 

pomocy otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie; 2) 

pozostałe informacje zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie 

zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis lub zgodnie 

z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez 

podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.” 
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4) § 3 ust. 2 załącznika do uchwały otrzymuje brzmienie: „2. Wnioskodawca może uzyskać dofinansowanie 

przedsięwzięcia w wysokości 50% udokumentowanych fakturami lub rachunkami kosztów, nie więcej niż 

3 000,00 zł.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice. 

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

Województwa Wielkopolskiego.  

  

 Przewodniczący Rady Gminy Włoszakowice 

(-) Kazimierz Kurpisz 
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