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UCHWAŁA NR II/10/2018
RADY GMINY LUBISZYN
z dnia 14 grudnia 2018 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia zasad i trybu udzielenia dotacji celowej ze środków
budżetu Gminy Lubiszyn na budowę lub modernizację indywidualnych ujęć wody oraz sposobu
rozliczenia.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.), w związku z art. 403 ust. 2, ust. 4, ust. 5 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.) Rada
Gminy Lubiszyn uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXII/151/2016 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany
uchwały w sprawie przyjęcia zasad i trybu udzielenia dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Lubiszyn na
budowę lub modernizację indywidualnych ujęć wody (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2016 r. poz. 2690 oraz
z 2018 r. poz. 2150) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. W przypadku, gdy woda nadającą się do spożycia znajduje się na głębokości od 20 metrów i głębiej pod
poziomem gruntu można udzielić dofinansowania w wysokości do 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy
złotych) po realizacji wskazanego przedsięwzięcia.”;
2) w § 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Wnioski dotyczące przypadków opisanych w § 6 ust. 2 mogą być składane do 31 grudnia 2018r.”;
3) w § 10 ust. 1 i 2 otrzymuje brzmienie:
„1. Po zrealizowaniu przedsięwzięcia, nie później jednak niż w terminie do 31 grudnia roku budżetowego,
w którym zawarto umowę o udzielenie dofinansowania, Wnioskodawca składa sprawozdanie z wykonania
przedsięwzięcia wg wzoru sprawozdania stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Do sprawozdania, o którym mowa w ust. 1 należy dołączyć:
1) fakturę od wykonawcy z 14-dniowym terminem płatności potwierdzającą nakłady finansowe do
poniesienia wraz z protokołem odbioru,
2) oświadczenie wykonawcy robót, że roboty montażowe zostały wykonane w sposób gwarantujący
prawidłową pracę urządzenia,
3) dokumenty/oświadczenie potwierdzające, iż użyte materiały i zastosowane urządzenia są dopuszczone
do stosowania w budownictwie.”;
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4) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie, jak załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wnioski dotyczące przypadków opisanych w § 6 ust. 2 zmienianej uchwały złożone na
dotychczasowych zasadach w terminie do 31 października 2018 r. mogą być dofinansowane również po
wejściu w życie niniejszej uchwały na nowych zasadach w przypadku, gdy spełniony jest warunek opisany
w § 6 ust. 2 w brzmieniu nadanym niniejszą uchwałą.
§ 3. Przepis § 6 ust. 2 obowiązuje do dnia 31 grudnia 2018 r.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubiszyn.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Wojciech Krzysztof Zwieruho
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Załącznik
do uchwały Nr II/10/2018
Rady Gminy Lubiszyn
z dnia 14 grudnia 2018 r.
SPRAWOZDANIE
z wykonania przedsięwzięcia polegającego na budowie studni wierconej
zgodnie z umową o dofinansowanie nr………….
1.Dane wnioskodawcy …………………………………………………………………………………………..
2.Data rozpoczęcia robót ………………………………………………………………………………………...
3.Data zakończenia robót zgodnie z protokołem odbioru……………………………….
4.Uzyskany efekt (wpisać nr posesji i nr ewidencyjny działki, na której znajduje się posesja korzystająca
z wybudowanej studni, głębokość studni) ………………………………………………………………………….
5.Nazwa wykonawcy robót ……….................................................................…………………………………..
6.Wartość całkowita zadania …………..................................................................……………………………...
7.Kwota przyznanej dotacji przez Gminę Lubiszyn zgodnie z umową …......…………………………………..
8.Kwota wykorzystanej dotacji …...............................................................……………………………………..
9.Data zwrotu niewykorzystanej dotacji na konto Gminy Lubiszyn…………………………………………….
10.Kwota wkładu finansowego składającego sprawozdanie……...............……………………………………..
Podpis wnioskodawcy
………………………..
Załączniki:
1. Faktura od Wykonawcy wystawiona na Gminę Lubiszyn,
2. Oświadczenie Wykonawcy robót, że roboty montażowe zostały wykonane w sposób gwarantujący
prawidłową pracę urządzenia,
3. Dokumenty/oświadczenie potwierdzające, iż użyte materiały i zastosowane urządzenia są dopuszczone do
stosowania w budownictwie

