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                                                                                                                                 do Uchwały Nr V / 30 / 2011 

Rady Powiatu w Szydłowcu 
dnia 30 marca 2011r. 

 
   REGULAMIN    

finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej ze środków  budŜetu powiatu szydłowieckiego 
 

ŹRÓDŁA DOCHODU BUDśETU 
 

§ 1 
 

1. Podstawowymi źródłami budŜetu powiatu szydłowieckiego w zakresie ochrony 
środowiska i gospodarki wodnej są wpływy z tytułu opłat za korzystanie  
ze środowiska i administracyjnych kar pienięŜnych w wysokości 10% pobieranych 
 na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska  
oraz przepisów szczególnych, a takŜe kwot pienięŜnych uzyskanych na podstawie 
decyzji z art. 362 ust. 3 cytowanej ustawy przekazywane przez Urząd Marszałkowski  
i Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. 

2. Środki mogą być zwiększane z innych źródeł budŜetu powiatu . 
 
 

FINANSOWANIE I ZAKRES  PRZEZNACZANIA  ŚRODKÓW  
NA  PRZEDSIĘWZIĘCIA  ZWIĄZANE   

Z  OCHRONĄ ŚRODOWISKA  I  GOSPODARKA WODNĄ 
 

§ 2   
 
1. Finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej moŜe polegać  

na udzieleniu dotacji celowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia  
27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych z budŜetu powiatu na finansowanie  
lub dofinansowanie kosztów inwestycji: 

a)  podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych w szczególności: 
      -   osób fizycznych, 
      -   wspólnot mieszkaniowych, 
      -   osób prawnych, 
      -   przedsiębiorców. 

      b)  jednostek sektora finansów publicznych będących gminnymi osobami prawnymi. 
2. Dofinansowanie dla jednostek sektora finansów publicznych będących powiatowymi 

osobami prawnymi  (jednostek organizacyjnych powiatu) odbywać się będzie zgodnie 
z przepisami ustawy o finansach publicznych.  

          
§ 3   

 
       1.  Zgodnie art. 400a  ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska środki 

na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w szczególności  
przeznacza się na: 

a) opracowanie programów ochrony środowiska, planów gospodarki odpadami, 
programów ochrony przed hałasem oraz wspomaganie realizacji tych programów  
i planów;  

b) wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, słuŜących 
ochronie środowiska i gospodarce wodnej w tym dotyczących instalacji lub urządzeń 
ochrony przeciwpowodziowej, obiektów małej retencji i przeciwdziałania skutkom 
suszy 

c) profilaktykę zdrowotną dzieci na obszarach, na których występują przekroczenia 
standardów  jakości środowiska; 
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d) edukację  ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady 

zrównowaŜonego rozwoju;                                                                
e) wspomaganie monitoringu środowiska, innych systemów kontrolnych  

i pomiarowych oraz  badań stanu środowiska, a takŜe systemów  pomiarowych 
      zuŜycia wody i ciepła; 
f) wspomaganie systemów gromadzenia i przetwarzania danych związanych  

z dostępem do informacji o środowisku; 
g) przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody w tym urządzanie, konserwacja,  

i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień,  zakrzewień , ogródków działkowych, 
pomników przyrody,  oraz rowów przydroŜnych; 

h) realizacji przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami; 
i) przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza; 
j) przedsięwzięć związanych z racjonalnym wykorzystaniem i ochroną wód; 
k) przedsięwzięć związanych z ochroną  powierzchni ziemi; 
l)  przeciwdziałanie klęskom Ŝywiołowym i likwidowanie ich skutków dla środowiska; 
m) zapobieganie skutkom zanieczyszczeń środowiska lub usuwanie tych skutków 

w przypadku gdy nie moŜna ustalić podmiotu za nie odpowiedzialnego; 
n) wspomaganie działalności  związanej z wytwarzaniem biokomponentów   

i  biopaliw ciekłych; 
o) wspomaganie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz wprowadzanie 

bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii; 
p) działania z zakresu rolnictwa ekologicznego bezpośrednio oddziałujące  

na stan gleby, powietrza i wód, w szczególności prowadzenie gospodarstw rolnych 
produkujących metodami ekologicznymi połoŜonych na obszarach podlegających 
ochronie na podstawie przepisów o ochronie przyrody; 

q) zadania związane ze zwiększaniem lesistości oraz zapobieganiem szkodom  
w lasach i likwidacją tych szkód, spowodowanych przez czynniki biotyczne  
i abiotyczne;        

r) przygotowanie dokumentacji przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska,                    
które  mają  być  współfinansowane  ze  środków  pochodzących  z  Unii  Europejskiej 
niepodlegających zwrotowi, 

s) współfinansowanie projektów  inwestycyjnych, kosztów operacyjnych i działań    
      realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej     
      niepodlegających zwrotowi; 
t) współfinansowanie projektów inwestycyjnych, kosztów operacyjnych  

i działań realizowanych z udziałem środków bezzwrotnych pozyskiwanych  
w ramach współpracy z organizacjami międzynarodowymi oraz współpracy                  
dwustronnej; 

u) współfinansowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska,  
projektów inwestycyjnych na zasadach określonych  w ustawie o  partnerstwie  
publiczno-prywatnym; 

w) inne zadania słuŜące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające  
z  zasady zrównowaŜonego rozwoju i polityki ekologicznej. 

  
TRYB POSTĘPOWANIA,  WARUNKI  PRZYZNAWANIA  FINANSOWANIA,  

KRYTERIA WYBORU I SPOSÓB ROZLICZANIA                                                                                                        
 

 § 4 
 

1. Podmioty zainteresowane przyznaniem dotacji celowej składają w terminie do dnia  
30 września roku poprzedzającego do Zarządu Powiatu wnioski o przyznanie pomocy 
finansowej podając: 

                   - nazwę zadania  
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                   - kwotę wnioskowanej pomocy finansowej 
                   - koszt przedsięwzięcia 
                   - cele i zamierzenia 
                   - przygotowanie i zaawansowanie prac 
                   - przedstawienie uzgodnień lub pozwoleń                                                                       
                   -terminy rozpoczęcia i zakończenia prac  
                   - uzasadnienie konieczności realizacji zadania 
                   - przewidywany do osiągnięcia  efekt ekologiczny  
                   - wysokość udziałów własnych 
                   - procedura  wyboru wykonawców lub dostawców  
                   - podpisy osób upowaŜnionych.  

2. Wnioski naleŜy składać na opracowanych drukach, które winny być podpisane 
 przez osoby upowaŜnione. Wzór wniosku stanowi załącznik Nr 1 do Regulaminu. 

3. Wnioski niespełniające wymogów pkt. 2 oraz wnioski niekompletne będą odrzucane. 
4. Przy ocenie i wyborze wniosków o udzielenie pomocy finansowej Zarząd Powiatu   

stosuje następujące kryteria: 
- zgodność przedsięwzięcia z przyjętymi w Regulaminie priorytetami, 
- zamierzony efekt ekologiczny, 
- procentowy udział wnioskodawcy w realizacji przedsięwzięcia, 
- uwarunkowania techniczne i jakościowe, 
- stan zaawansowania prac, 
- przewidywany termin zakończenia przedsięwzięcia lub zakupu, 
- zgodność wyboru dostaw i usług z trybem określonym w ustawie  

                    o zamówieniach  publicznych. 
      5.  Zarząd Powiatu moŜe w kaŜdym roku wystąpić z inicjatywą przyznania pomocy   

 na zadania realizowane przez gminy powiatu szydłowieckiego. 
6.  Starosta podaje do publicznej wiadomości wykaz podmiotów, które otrzymały 

dotacje celowe na realizację określonego przedsięwzięcia. 
7.  Przyznanie pomocy finansowej następuje na  podstawie zawartej umowy, w której  

określone są m.in. formy, zasady, terminy przekazywania dofinansowania i sposób 
rozliczania. Wzór umowy stanowi załącznik Nr 2 do Regulaminu. 

8. W uzasadnionych przypadkach na wniosek zainteresowanej strony, dopuszcza się 
moŜliwość przekazania kwoty dotacji   zaliczkowo całej kwoty lub w ratach. 

9. W przypadku niewykorzystania przyznanej dotacji lub jej wykorzystania niezgodnie  
z przeznaczeniem określonym w umowie, dotacja podlega zwrotowi w ciągu 14 dni 
od daty otrzymania wezwania o jej zwrot, na konto Starostwa Powiatowego w 
Szydłowcu wraz z ustawowymi odsetkami. 

10. W przypadku niewykorzystania pełnej kwoty dotacji, zwrotowi w ciągu 14 dni od 
daty otrzymania wezwania o jej zwrot, na konto Starostwa Powiatowego w 
Szydłowcu podlega niewykorzystana jej część. 

11. Podmioty, które wykorzystały przyznane środki niezgodnie z przeznaczeniem  
nie mogą ubiegać się o dotację przez 2  koleje lata. 

12. Wnioskodawcom w sprawach spornych, lub którym nie przyznano dofinansowania 
przysługuje odwołanie od decyzji Zarządu do Rady Powiatu, w terminie  
14 dni od otrzymania  pisemnej informacji o nie przyznaniu pomocy. 


