
Załącznik do Uchwały nr XXXI/218/2022
RADY GMINY BANIE MAZURSKIE
Z dnia 24 marca 2022 r.

Regulamin udzielania dotacji celowej
ze środków budżetu Gminy Banie Mazurskie na dofinansowanie

kosztów budowy przyłączy do sieci wodociągowej

@ 1. Regulamin określa tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji celowej osobom fizycznym ze
środków budżetu Gminy Banie Mazurskie na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy do gminnej sieci
wodociągowej do budynków mieszkalnych, W których nie jest prowadzona działalność gospodarcza
położonych w Gminie Banie Mazurskie.

@ 2. 1. Osoba ubiegając się o uzyskanie dotacji, zwana dalej „Dotowanym”, składa do Wójta Gminy,
zwanym dalej „Dotującym”, piserrmy wniosek zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do
Regulaminu.

2. Dotowany zobowiązany jest dołączyć do wniosku następujące dokumenty:

a) warunki techniczne przyłącza wodociągowego określone przez przedsiębiorstwo wodociągowo-
kanalizacyjne,
b) pełnomocnictwo do zawarcia umowy o dotację udzielone wnioskodawcy przez wszystkich współwłaścicieli
budynku (załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu).

3. Jeżeli wniosek o przyznanie dotacji nie będzie spełniać wymogów formalnych, określonych w niniejszym
regulaminie, Wójt Gminy wezwie wnioskodawcę do uzupełnienia braków w terminie 7 dni od dnia
otrzymania wezwania, z pouczeniem, że w przypadku braku uzupełnienia wniosku w wymaganym
terminie wniosek pozostawiony zostanie bez rozpoznania.

4. Dotacja nie będzie przyznawana na budowę przyłącza wodociągowego, które zostało wykonane przed
podpisaniem umowy o udzielenie dotacji.

@ 3. 1. Z Dotowanym zostanie podpisana umowa o udzielenie dotacji, która będzie określała wzajemne
prawa i obowiązki oraz wysokość udzielonej dotacji celowej.

2. Dotowany może uzyskać dotację na realizację przedsięwzięcia W wysokości 2 000 zł (słownie: dwa
tysiące złotych 00/ 100).

3. Dofinansowanie może obejmować koszty kwalifikowalne wynikające z :

1) zakupu materiałów, który ma wpływ na uzyskanie efektu ekologicznego,
2) robót budowlano- montażowych związanych Z usługą wykonania podłączeń budynku do sieci

wodociągowej,
3) nadzorów,
4) obsługi geodezyjnej

4. Ilość środków przeznaczonych na dotacje będzie określona w uchwale budżetowej na dany rok
budżetowy. Dotacje będą udzielane do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych w budżecie na ten
cel.

5. Nabór wniosków będzie prowadzony od 1 stycznia do 31 marca każdego roku. Wnioski wniesione po
tym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

6. Wnioski o udzielenie dotacji będą opiniowane przez komisję, powołaną przez Wójta Gminy Banie
Mazurskie, pod względem spełnienia wymogów formalnych. Decyduje data złożenia wniosków, aż do
wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel.

7. Dotowany zobowiązany jest wykorzystać dotacje nie później niż do 15 listopada danego roku.
Rozliczenie i zwrot kwoty dotacji niewykorzystanej w terminie wyżej wymienionym nastąpi w terminach
określonych w art.251 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.
305 ze zm.).



8. Dotowany, po zakończeniu zadania W terminie 14 dni od daty wykonania przyłącza, nie później niż do
30 listopada każdego roku, składa w Urzędzie Gminy w Baniach Mazurskich wniosek o rozliczenie dotacji
celowej wraz z potwierdzeniem zawarcia umowy z przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym
(załącznik nr 3 do regulaminu). Do wniosku dołącza :

a) Imiennym dowodem zakupu materiałów lub ich zakupu z montażem (rachunek lub faktura VAT)
wystawionych przez wykonawcę ww. robót,
b) Potwierdzenie dokonania zapłaty należności za wykonane przyłącze wodociągowe,
c) Geodezyjny pomiar powykonawczy,

9. W przypadku doręczenia kserokopii dokumentów należy przedłożyć Dotującemu do wglądu oryginały
tych dokumentów w celu uwierzytelnienia kopii.


