
UCHWAŁA NR XVI/134/2021 
RADY GMINY WĄSOSZ 

z dnia 29 czerwca 2021 r. 

w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania i rozliczania dotacji celowej  ze środków budżetu Gminy 
Wąsosz na dofinansowanie zakupu i montażu instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713, 1378, z 2021 r. poz. 1038), art. 403 ust. 2, 4 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 
środowiska (Dz. U. z 2021 r., poz. 1047) oraz art. 250 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305), uchwala się co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się regulamin udzielania i rozliczania dotacji celowej  ze środków budżetu Gminy Wąsosz 
na dofinansowanie zakupu i montażu instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii stanowiący 
załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wąsosz. 

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

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Leszek Nieszała 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVI/134/2021 

Rady Gminy Wąsosz 

z dnia 29 czerwca 2021 r. 

Regulamin udzielania oraz rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Wąsosz 
na dofinansowanie zakupu i montażu instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii. 

Rozdział 1. 
Postanowienia ogólne 

§ 1. 1. Niniejszy regulamin  określa sposób udzielania i rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy 
Wąsosz na dofinansowanie zakupu wraz z montażem instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii 
w postaci: 

1) ogniw fotowoltaicznych, 

2) kolektorów słonecznych. 

§ 2. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 

1) dotacji - rozumie się przez to dotację celową z budżetu Gminy Wąsosz na dofinansowanie zakupu 
i montażu instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii - w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych; 

2) Wnioskodawcy - rozumie się przez to osobę fizyczną ubiegającą się o dofinansowanie do montażu 
instalacji odnawialnych źródeł energii; 

3) Beneficjencie - rozumie się przez to osobę która podpisała z Gminą Wąsosz umowę  
o udzielnie dotacji zakupu wraz z montażem instalacji OZE. 

§ 3. 1. Celem dofinansowania jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń na terenie Gminy Wąsosz oraz 
zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawianych. 

2. Dofinansowanie nie obejmuje budynków, w których prowadzona jest działalność gospodarcza, w tym 
działalność rolnicza. 

3. Nie podlega dofinansowaniu koszt wykonania prac projektowych, zakupu wyposażenia dodatkowego 
oraz koszt eksploatacji urządzenia. 

4. Dotacji nie podlega zmiana, modernizacja lub rozbudowa zamontowanych już kolektorów słonecznych 
i paneli fotowoltaicznych. 

5. Wszystkie urządzenia ujęte w kosztach kwalifikowanych muszą być fabrycznie nowe. 

6. Nie udziela się dotacji na zakup i montaż instalacji w budynku, w którym dach lub inne miejsce montażu 
wykonane są z materiałów lub wyrobów zawierających azbest. 

7. Dotacja nie może być wykorzystana na refundację wydatków poniesionych przed datą zawarcia umowy 
o dotację. 

§ 4. Uprawnionym do otrzymania dotacji, o której mowa w § 1 ust. 1 jest Wnioskodawca, który: 

1) jest osobą fizyczną posiadającą tytuł prawny do nieruchomości, zamieszkałą na terenie gminy Wąsosz, 
a budynek na którym będzie zamontowana instalacja OZE położony jest na terenie gminy Wąsosz; 

2) nie posiada zaległości w zapłacie podatków i opłat lokalnych oraz innych należności wobec Gminy 
Wąsosz; 

3) zamontuje urządzenie na budynku mieszkalnym, przy czym dopuszcza się montaż urządzenia będącego 
przedmiotem dotacji w obrębie nieruchomości, na której znajduje się budynek mieszkalny, jeżeli 
urządzenie technicznie będzie obsługiwać ten budynek. 

§ 5. Uzyskanie dotacji uzależnione jest od zakwalifikowania się do Projektu Grantowego zgodnie 
z Regulaminem udzielania dofinansowania w postaci refundacji kosztów poniesionych na montaż instalacji 
odnawialnych źródeł energii: instalacji fotowoltaicznych i instalacji solarnych na terenie Gminy Wąsosz 
w ramach projektu pt: Montaż urządzeń OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Wąsosz. 
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Rozdział 2. 
Forma i wysokość dofinansowania 

§ 6. 1. Wysokość dotacji dla Wnioskodawcy na zakup i montaż instalacji na realizację przedsięwzięć, 
o których mowa w § 1 ust. 1 wynosi: 

1) w przypadku ogniw fotowoltaicznych - 10% kosztów kwalifikowanych, 

2) w przypadku kolektorów słonecznych - 15% kosztów kwalifikowanych. 

2. Ilość instalacji objętych dofinansowaniem jest ograniczona i wynosi: 

1) ogniw fotowoltaicznych – 61 szt., 

2) kolektorów słonecznych – 6 szt. 

Rozdział 3. 
Tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji 

§ 7. Wnioskodawca ubiegający się o uzyskanie dotacji składa do Wójta Gminy Wąsosz pisemny wniosek 
o udzielenie dotacji celowej. Wzór wniosku stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

§ 8. Informacje dotyczące naboru zostaną zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy Wąsosz 
www.gminawasopsz.pl, na stronie BIP https://bip-ugwasosz.wrotapodlasia.pl/ oraz w siedzibie Urzędu, Plac 
Rzędziana 8, 19-222 Wąsosz.  

§ 9. Złożone wnioski będą rozpatrywane według kolejności ich wpływu do urzędu. 

§ 10. W przypadku złożenia niekompletnego wniosku, Wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do jego 
uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. Wnioski nie uzupełnione we wskazanym 
terminie, nie będą rozpatrywane. 

§ 11. O pozytywnej weryfikacji wniosku, Wnioskodawca zostanie poinformowany pisemnie. Umowa 
o dotację celową, zawarta zostanie w terminie do 14 dni od dnia przekazania wyżej wymienionej informacji. 

§ 12. Beneficjent podpisując umowę o udzielenie dotacji celowej zobowiązuje się do realizacji zadania 
i jego rozliczenia w terminie i na zasadach w niej określonych. 

§ 13. Odmowa podpisania umowy przez Wnioskodawcę jest równoznaczna z rezygnacją 
z ubiegania się o dotację. 

Rozdział 4. 
Terminy 

§ 14. Termin składania wniosków o dotację podany zostanie do publicznej wiadomości w ogłoszeniu Wójta 
Gminy Wąsosz o naborze wniosków o dotację. 

§ 15. Termin rozliczenia dotacji to 31 maja 2022 r. 

Rozdział 5. 
Sposób rozliczenia inwestycji 

§ 16. Beneficjent dokonuje we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność zakupu 
i montażu instalacji OZE, odpowiada również za zapewnienie sprawności instalacji i trwałości inwestycji 
w okresie co najmniej 5 lat licząc od daty wypłaty dotacji celowej. 

§ 17. Beneficjent zobowiązany jest do poniesienia wydatków w sposób oszczędny, tzn. niezawyżony 
w stosunku do średnich cen i stawek rynkowych i spełniający wymogi uzyskiwania najlepszych efektów 
z danych nakładów. 

§ 18. Refundacja poniesionych kosztów odbywać się będzie na wniosek o wypłatę dotacji celowej 
stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. 

§ 19. Do wniosku o wypłatę dotacji Beneficjent zobowiązany jest dołączyć następujące dokumenty: 

1) kopie poprawnie wystawionych dowodów księgowych (faktury/rachunki) potwierdzających zakup i montaż 
fabrycznie nowych urządzeń składających się na kompletną Instalację OZE, 

2) kopie certyfikatów dla zainstalowanych urządzeń, 

3) kopia protokołu odbioru końcowego z Wykonawcą, 
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4) kopia wyciągu bankowego potwierdzającego zapłatę wynagrodzenia dla wykonawcy Instalacji OZE, 

5) kopia podpisanego i wypełnionego wniosku o zgłoszenie przyłączenia instalacji fotowoltaicznej do sieci 
elektroenergetycznej wraz z potwierdzeniem złożenia u Operatora Systemu Dystrybucyjnego (dotyczy 
instalacji fotowoltaicznej). 

§ 20. Dotacja przekazywana będzie Beneficjentowi wyłącznie w formie refundacji po spełnieniu ww. 
warunków i dostarczeniu kompletu dokumentów. Termin rozpatrywania wniosku o rozliczenie dotacji wyniesie 
30 dni od dnia złożenia kompletu dokumentów. W przypadku wystąpienia konieczności uzupełnień złożonych 
na etapie rozliczenia dokumentów, termin 30 dni liczy się od dnia uzupełnienia ostatniego z dokumentów. 

§ 21. Wypłata dotacji nastąpi w terminie 14 dni roboczych od dnia pozytywnej oceny złożonych 
dokumentów rozliczeniowych na konto wskazane w umowie. 

§ 22. Przekazana dotacja ulega zwrotowi na zasadach i trybie określonym w ustawie z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych, w szczególności w przypadku nieutrzymania zadnia objętego dotacją przez 
okres co najmniej 5 lat licząc od dnia wypłaty dotacji. 

Rozdział 6. 
Sposób kontroli dotowanej inwestycji 

§ 23. Gmina Wąsosz zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli realizacji inwestycji przed jej 
rozpoczęciem i na każdym etapie jej realizacji oraz w trakcie 5-letniego okresu trwałości inwestycji. 

§ 24. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po 
jednym dla każdej ze stron. 

§ 25. Beneficjentowi służy prawo złożenia wyjaśnień do protokołu w terminie 7 dni od daty podpisania 
protokołu. Wyjaśnienia składa się do Wójta Gminy Wąsosz. 

§ 26. Kontrola powinna być prowadzona w sposób umożliwiający potwierdzenie prawidłowości 
wykorzystania środków dotacji celowej zgodnie z postanowieniami umowy. 

Rozdział 7. 
Postanowienia końcowe 

§ 27. Beneficjentowi, któremu odmówiono wypłaty dotacji po weryfikacji wniosku, nie przysługuje z tego 
tytułu jakiekolwiek roszczenie. 

§ 28. Integralną częścią Regulaminu stanowią załączniki: 

1) załącznik nr 1 – Wniosek o udzielenie dotacji, 

2) załącznik nr 2 – Wniosek o wypłatę dotacji.
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                                                                                                                                           Załącznik Nr 1 do Regulaminu 

                  Wnioskodawca 

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

                          adres 

Wójt Gminy Wąsosz 

Plac Rzędziana 8 

19-222 Wąsosz 
 

 

WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU GMINY WĄSOSZ NA 

DOFINANSOWANIE ZAKUPU I MONTAŻU INSTALACJI WYKORZYSTUJĄCYCH 

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII 

 

Zwracam się z prośbą o przyznanie dotacji na dofinansowanie zakupu i montażu: 

 

1) ogniw fotowoltaicznych         

2) kolektorów słonecznych           

 

na budynku mieszkalnym zlokalizowanym przy ulicy ……………………………nr domu…………….. na 

działce o nr ewidencyjnym ……………. stanowiącej moją własność/współwłasność* w obrębie 

…………………..   gmina Wąsosz. 

 

CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI 

Typ i moc mikroinstalacji fotowoltaicznej………………………………………………………………………… 

Planowana wysokość kosztów kwalifikowalnych………………………………………………………………….. 

Planowany termin zakończenia inwestycji………………………………………………………………………….. 

 

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO DO PRZEKAZANIA DOTACJI: 

………………………………………………………………………………………………………………………

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

OŚWIADCZAM, ŻE: 

1) zapoznałem się z zasadami udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na dofinansowanie zakupu  

i montażu instalacji wykorzystujących OZE, 

2) budynek, którego dotyczy inwestycja nie jest wykorzystywany do prowadzenia działalności 

gospodarczej/działalności rolniczej, 

3) nie posiadam zaległości w zapłacie podatków i opłat lokalnych oraz innych należności wobec gminy 

Wąsosz, 

4) zapoznałem się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych i wyrażam zgoda na przetwarzanie 

moich danych osobowych na potrzeby udzielenia dotacji. 

 

Wyrażamy zgodę 

……………………………….. 

…………………………………. 

………………………………. 
Czytelny podpis współwłaściciela/i nieruchomości                                                   ……………………………………………………… 

                                                                                                                                                       Czytelny podpis wnioskodawcy 

*niepotrzebne skreślić 
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Załącznik Nr 2 do Regulaminu                  

                     Wnioskodawca 

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

                          adres 

         Wójt Gminy Wąsosz 

Plac Rzędziana 8 

 19-222 Wąsosz 
 
 

WNIOSEK O WYPŁATĘ DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU GMINY WĄSOSZ NA 

DOFINANSOWANIE ZAKUPU I MONTAŻU INSTALACJI WYKORZYSTUJĄCYCH 

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII 

 
LOKALIZACJA INWESTYCJI: 

 

Miejscowość……………………………………….ulica………………………………………………. 

nr domu…………………………………………………….. 

 

DANE DOTYCZĄCE INWESTYCJI 

Całkowity koszt inwestycji…………………………………………………………………………….zł. 

Koszty inwestycji pokryte z innych źródeł…………………………………………………………….zł. 

 

ZESTAWIENIE FAKTUR (RACHUNKÓW): 

Lp. Nazwa wydatku Nr faktury Data wystawienia 

faktury 

Kwota brutto 

     

     

     

     

    RAZEM  

 

ZAWIADAMIAM O WYKONANIU INWESTYCJI ORAZ WNOSZĘ O WYPŁATĘ DOTACJI  

W WYSOKOŚCI  …………….………………………………………………………………..   zł brutto 

(słownie ……………………………………………………………………..…..…………………………………) 

 

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW: 

1) kopie faktur potwierdzających poniesione wydatki na realizację inwestycji wraz z dowodem zapłaty 

(oryginał do wglądu); 

2) kopie certyfikatów dla zainstalowanych urządzeń; 

3) kopia protokołu odbioru końcowego z wykonawcą (oryginał do wglądu); 

4) kopia zgłoszenia podłączenia do sieci elektroenergetycznej (oryginał do wglądu). 

 

 

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

                                  Data                                                                                                    Podpis Wnioskodawcy                                                        
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