Załącznik Nr 1
do Uchwały nr
XXXIV/347/10
Rady Powiatu
w Goleniowie
z dnia 27 maja 2010r. r.

REGULAMIN W SPRAWIE ZASAD I TRYBU POSTĘPOWANIA
UDZIELENIE DOTACJI ZE ŚRODKÓW BUDśETU POWIATU
GOLENIOWSKIEGO NA ZADANIA ZWIĄZANE Z
OCHRONĄ ŚRODOWISKA I GOSPODARĄ WODNĄ PRZEZ
PODMIOTY NIEZALICZANE DO SEKTORA FUNANSÓW
PUBLICZNYCH.
I.
1.

O

GOSPODARKA FINANSOWA.
Środki budŜetu Powiatu Goleniowskiego uzyskane z wpływów za gospodarcze
korzystanie ze środowiska oraz naleŜnych kar i odsetek przeznacza się na zadania słuŜące
ochronie środowiska i gospodarce wodnej w zakresie:
a) przedsięwzięć związanych z ochroną wód,
b) wspomagania realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych słuŜących ochronie
środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urządzeń ochrony
przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej,
c) przedsięwzięcia związanego z gospodarką odpadami
d) przedsięwzięcia związanego z ochroną powierzchni ziemi
e) edukacji ekologicznej oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady
zrównowaŜonego rozwoju,
f) wspomagania realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska, innych
systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska a takŜe systemów
pomiarowych zuŜycia wody i ciepła,
g) wspomagania systemów gromadzenia i przetwarzania danych związanych z dostępem
do informacji o środowisku,
h) prowadzenia obserwacji terenów zagroŜonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów,
na których występują te ruchy,
i) przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza,
j) wspomaganie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz wprowadzania
bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii,
k) wspomagania ekologicznych form transportu,
l) działania z zakresu rolnictwa ekologicznego bezpośrednio oddziałujące na stan gleby,
powietrza i wód w szczególności na prowadzenie gospodarstw rolnych produkujących
metodami ekologicznymi połoŜonych na obszarach szczególnie chronionych na
podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody,
m) przedsięwzięcia związanego z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymywanie
terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków,
n) profilaktyki zdrowotnej dzieci na obszarach, na których występują przekroczenia
standardów jakości środowiska,
o) edukacji ekologicznej oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady
zrównowaŜonego rozwoju,
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p) współfinansowania projektów inwestycyjnych, kosztów operacyjnych i działań

realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej
niepodlegających zwrotowi,
q) przygotowania dokumentacji przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i
gospodarki wodnej, które mają być współfinansowane ze środków pochodzących z
Unii Europejskiej niepodlegających zwrotowi,
r) współfinansowania projektów inwestycyjnych, kosztów operacyjnych i działań
realizowanych z udziałem środków bezzwrotnych pozyskiwanych w ramach
współpracy dwustronnej,
s) współfinansowania przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
realizowanych na zasadach określonych w ustawie o partnerstwie publicznoprywatnym
t) innych zadań słuŜących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikających z
zasady zrównowaŜonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa.
2. Działalność, o której mowa w ust. 1 moŜe być finansowana przez wydatki umieszczone w
budŜecie Powiatu Goleniowskiego lub dotację celową dla sektora finansów publicznych i
z poza sektora finansów publicznych.
3. Podstawą gospodarki finansowej jest uchwała w sprawie uchwalenia budŜetu na dany rok
zatwierdzona przez Radę Powiatu .

II

LISTA PROGRAMÓW (PRZEDSIĘWZIĘĆ) ZGODNA Z PRZYJĘTĄ
STRATEGIĄ ROZWOJU POWIATU GOLENIOWSKIEGO

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

budowa regionalnego Zakładu Utylizacji i Recyklingu Odpadów,
organizacja systemów selektywnego zbioru odpadów komunalnych w
poszczególnych gminach,
likwidacja istniejących na terenie powiatu mogilników,
modernizacja istniejących, uciąŜliwych dla środowiska przyrodniczego, źródeł
ciepła na nowoczesne, wykorzystujące przyjazne dla środowiska nośniki energii,
wdraŜanie technologii umoŜliwiających korzystanie z alternatywnych do paliw
kopalnych, odnawialnych źródeł energii,
wykonywanie termomodernizacji, głównie budynków uŜyteczności publicznej
i budynków mieszkalnych gdzie budŜet Powiatu Goleniowskiego posiada udziały.
dofinansowanie wyposaŜenia w urządzenia do monitoringu stanu środowiska.

III. LISTA POGRAMÓW (PRZEDSIĘWZIĘĆ) PRIORYTETOWYCH DLA
POWIATU GOLENIOWSKIEGO.
1.

W dziedzinie ochrony powierzchni ziemi:
1) rozwój i wdraŜanie technologii zapobiegających powstawaniu odpadów oraz
zapewniających ich minimalizację,
2) kompleksowe zagospodarowanie odpadów komunalnych i przemysłowych,
3) rekultywacja terenów zdegradowanych,
4) oszczędzanie surowców i energii,
5) likwidacja dzikich składowisk odpadów,
6) dofinansowanie wyposaŜenia w urządzenia do monitoringu stanu środowiska,
7) dofinansowanie wyposaŜenia StraŜy PoŜarnych.
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2.

W dziedzinie ochrony powietrza:
1) wykonanie termomodernizacji budynków uŜyteczności publicznej
2) wspieranie zadań dotyczących wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w tym:

- wykorzystanie biogazu,
- małe elektrownie wodne,
- elektrownie wiatrowe,
- kotłownie wykorzystujące zrębki i słomę,
- pompy cieplne,
- baterie słoneczne.
3.

W dziedzinie edukacji ekologicznej:
rozwój bazy słuŜącej realizacji programów edukacyjnych, w kwalifikacyjnych
ośrodkach edukacji ekologicznej,
2)
realizacja programów edukacyjnych :
a) poprzez produkcję pomocy dydaktycznych,
b) w zakresie świadomego kształtowania krajobrazu i ochrony krajobrazu
historycznego,
3)
promocja zagadnień związanych z ochroną środowiska oraz wspomaganie
programów edukacyjnych poprzez dofinansowanie czasopism i wkładek
ekologicznych, wydawnictw na potrzeby bibliotek szkolnych
4)
konkursy i przedsięwzięcia upowszechniające wiedzę ekologiczną,
5)
konferencje i seminaria dla spraw edukacji ekologicznej.
1)

IV ZASADY I TRYB UDZIELANIA DOTACJI FINANSOWEJ ZE ŚRODKÓW
BUDśETU POWIATU GOLENIOWSKIEGO
Pomoc finansowa ze środków budŜetu Powiatu Goleniowskiego udzielana jest w
formie dotacji po przeprowadzeniu konkursu ofert na podstawie złoŜonych wniosków na
druku obowiązującym w Powiecie Goleniowskim stanowiącym załącznik nr 1 do
regulaminu wraz ze wstępnym harmonogramem załącznik nr 2 do regulaminu.
2. O zachowaniu terminu złoŜenia oferty decyduje data złoŜenia oferty w siedzibie
Starostwa Powiatowego.
3. Konkurs ogłaszany jest w miarę posiadanych środków finansowych.
1) Konkurs ogłaszany jest co najmniej z trzydziestodniowym wyprzedzeniem.
2) Informacja o ogłoszonym konkursie publikuje się poprzez zamieszczenie:
- w Biuletynie Informacji Publicznej,
- na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego.
1.

4.
1)
2)
3)
4)

Ogłoszenie konkursu ofert powinno zawierać następujące informacje:
rodzaj zadania;
zasady przyznawania dotacji;
termin i warunki realizacji zadania;
termin składania ofert.

Ocena wniosku składa się z dwóch etapów: oceny wstępnej i merytorycznej.
1) Ocena wstępna składa się z dwóch etapów:
a) do oceny nie zostaną skierowane wnioski które:
- zostały złoŜone po terminie
- są niekompletne brak załączników oraz niepoprawnie wypełnione
5.
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-

zadanie jest niezgodne z ogłoszeniem o konkursie

b) do oceny Zarządu Powiatu przedstawiane są wnioski, które spełniają określone
kryteria w lit a.
- Oceny zadania dokonuje Zarząd Powiatu stosując następujące kryteria:
Lp.
1.

2.

3.

4.

Kryteria oceny
Zasięg oddziaływania zadania na obszarze:
- gmina -1 pkt
- kilka gmin – 3 pkt
- powiat – 5 pkt
Udział w kosztach zadania środków własnych w stosunku do
dotacji:
- 50% - 1 pkt
- do 60% - 3 pkt
- do 70% - 5 pkt
- do 80% - 7 pkt
Udokumentowane źródła pozyskanych środków na
realizację zadania:
- środki krajowe – 2 pkt
- środki zagraniczne – 5 pkt
Znaczenie efektu ekologicznego;
1)nakłady inwestycyjne ograniczenie dotychczasowej emisji
gazów i pyłów (dot. termomodernizacji , odnawialnych źródeł
energii):
- do 10% - 1 pkt
-do 20% - 3 pkt
- powyŜej 30% -5 pkt
2) gospodarka odpadami (skierowana do liczby mie-szkańców):
- 300 osób – 1 pkt
- 500 osób – 2 pkt
- 700 osób – 4 pkt
- powyŜej 1 000 osób – 5 pk
3) edukacja ekologiczna(brane jest jedno z kryteriów określone
w lit a, b lub c):
a) ilość osób biorących udział np. warsztatach:
- 20 os. –1 pkt
- 50 os.- 2 pkt
- 80 os.- 4 pkt
powyŜej 100 os. –5 pkt
b) liczba placówek biorących udział w zadaniu:
- 1 – 1 pkt
- do3 – 2 pkt
- do 5 – 4 pkt
- powyŜej 5 – 5 pkt
c) nakład/liczba publikacji(np. w przypadku wyda-wnictw
albumów, ulotek):
- do 100 szt –1 pkt
- do 300 szt – 3 pkt
- powyŜej 500 szt – 5 pkt
4) ochrona zasobów środowiska naturalnego (ilość osób
biorących udział w zadaniu):
- do 30 os.-1 pkt
- do 50 os.- 3 pkt
- powyŜej 100 os.- 5 pkt
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Punktacja

SUMA

Wniosek, który otrzymał poniŜej 3 pkt nie będzie podlegał dalszej ocenie.
Ocena merytoryczna przedsięwzięcia obejmuje:
- wiarygodność beneficjenta do wykonania zadania;
- wykonalność, przejrzystość i spójność przedsięwzięcia;
- atrakcyjność i nowatorstwo zadania;
- zgodność z polityką ekologiczną ( plan ochrony środowiska i program gospodarki
odpadami);
6. Zarząd Powiatu przedkłada Radzie Powiatu projekt uchwały przyznającej dotację ze
środków budŜetu Powiatu.
7. Wysokość przyznanej dotacji moŜe być niŜsza, niŜ wnioskowana w ofercie. W takim
przypadku oferent zobowiązany jest do przedstawienia korekty harmonogramu rzeczowofinansowego stanowiący załącznik nr 3 do regulaminu.
8. O wynikach naboru zostaną poinformowani pisemnie wszyscy uczestnicy konkursu.
9. Nie przysługuje odwołanie od wyniku wyboru wniosku na realizację przedsięwzięcia.
10. Dotacje mogą być udzielane na przedsięwzięcia odbywające się wyłącznie na terenie
Powiatu Goleniowskiego.
11.
Dotacje mogą być udzielane na działalność określoną w części I ust. 1, części III i IV
w wysokości do 50% kosztów .
12. Dotacja na współfinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych słuŜących ochronie
środowiska moŜe być udzielona dopiero na tę część zadania, na które inwestor posiada
ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenie.
13. Jednostki samorządu terytorialnego wykonujące przedsięwzięcie finansowane
poŜyczką ze środków Narodowego Funduszu, Wojewódzkiego Funduszu, mogą uzyskać
na to samo przedsięwzięcie dotację w wysokości do 50 % kosztów inwestycyjnych, dla
zbilansowania środków, jeŜeli sytuacja finansowa jednostki uniemoŜliwia zwiększenie jej
zadłuŜenia zgodnie z ustawą o finansach publicznych.
14. Dotacje mogą być udzielane podmiotom realizującym wyłącznie przedsięwzięcia i
zadania w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
15. Dotacje w wysokości 50 % kosztów inwestycyjnych przedsięwzięcia mogą być
udzielane na inne cele, związane z ochronną środowiska i gospodarką wodną, niŜ w części
I ust. 1, w części II i III, jeŜeli przedsięwzięcie jest realizowane przez jednostki
samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia oraz spółki wodne tworzone na
podstawie ustawy Prawo wodne.
16. Dotacji nie udziela się na przedsięwzięcia zakończone.
17. Umowa o udzielenie dotacji powinna określać w szczególności:
1) wysokość dotacji,
2) cel lub opis zakresu rzeczowego zadania
3) planowany koszt całkowity i w rozbiciu na poszczególne źródła finansowania
4) termin zakończenia dofinansowania przedsięwzięcia,
5) termin przedłoŜenia dokumentów potwierdzających osiągnięcie zamierzonych
efektów,
6) termin i sposób wypłaty dotacji,
7) sankcje nakładane w przypadku nieprawidłowej realizacji umowy i nieprawidłowe
wykorzystanie dotacji
8) inne warunki niezbędne do prawidłowej realizacji umowy.
18. Umowa o udzielenie dotacji podlega wypowiedzieniu w razie stwierdzenia, Ŝe:
2)
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1) dotowany nie przystąpił w terminie do realizacji celu lub odstąpił od realizacji, na
który dotacja została udzielona,
2) dotacja lub jej część została wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem określonym
w umowie,
3) nie został osiągnięty planowany efekt rzeczowy lub ekologiczny określony
w harmonogramie rzeczowo-finansowym przedsięwzięcia,
4) dotowany nie spełnił innych warunków ustalonych w umowie.
19.Powiat nie finansuje:
- podatku VAT, jeŜeli nie stanowi on kosztu dla dotowanego,
- wydatków które zostały poniesione przed datą podpisania umowy o udzielenie
dotacji.
20. Wypłata dotacji dokonywana jest po zaakceptowaniu przez Zarząd Powiatu dokumentów
finansowych potwierdzających pełne pokrycie kosztów realizacji przedsięwzięcia zgodnie
z harmonogramem rzeczowo – finansowym stanowiącym załącznik 4 do regulaminu.
21.Postanowienia dotyczące wydatkowania udzielonej dotacji zgodnie z ustawą Prawo
zamówień publicznych:
1) dofinansowanie ze środków budŜetu powiatu moŜe nastąpić pod warunkiem, Ŝe
wybór dostawców lub usługodawców w zakresie objętym dofinansowaniem
zostanie dokonany w drodze zamówienia publicznego, udzielonego w oparciu o
ustawę z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007
Nr 223 , poz1655 z późn. zm. ),
2) ubiegający się o dofinansowanie zobowiązany jest przed wypłatą dotacji
przedłoŜyć oświadczenie, Ŝe wybór dostawców lub usługodawców został dokonany
zgodnie z ustawą, o której mowa w pkt 1.
3) warunek określony w pkt 1 nie dotyczy podmiotów, których zamówienie wyłączone
jest spod stosowania przepisów prawa zamówień publicznych. W takim przypadku
ubiegający się o dofinansowanie składa oświadczenie, w którym wskazuje
podstawę zwolnienia.
22.Odstępstwo od ustaleń określonych w niniejszych zasadach jest dopuszczalne za zgodą
Rady Powiatu wyraŜoną w formie uchwały.
23.W sytuacjach nadzwyczajnych, powodujących powstanie zagroŜenia ekologicznego
dotacje mogą być udzielone jednostkom samorządu terytorialnego z terenu Powiatu
Goleniowskiego na likwidację w/w zagroŜenia w wysokości 100% kosztów nie więcej niŜ
przewidywane wpływy z tytułu opłat i kar.

6

