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Zarządzenie Nr 217/2021 
Wójta Gminy Nieporęt  
 z dnia 23 lipca 2021 r. 

 
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie projektu aktu prawa 
miejscowego – projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie  zasad udzielenia 
dotacji celowej z budżetu gminy Nieporęt na dofinansowanie kosztów inwestycji 
służących ochronie powietrza 
 
Na podstawie art. 26 ust. 1, art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) art. 5 ust. 2  pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057)  oraz § 2 ust. 
2 uchwały  Nr LVII/125/2010 Rady Gminy Nieporęt z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie 
szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o 
których mowa   w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego  i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach 
dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego 
z 2010 r. Nr 203, poz. 6097, zm. z 2016 r., poz. 978) zarządza się, co następuje: 
 
§ 1. Przeprowadzić konsultacje w zakresie projektu aktu prawa miejscowego – projektu 
uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie  zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu gminy 
Nieporęt na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza 
 
§ 2. Ogłosić rozpoczęcie Konsultacji, zgodnie z ogłoszeniem, stanowiącym załącznik do 
niniejszego Zarządzenia. 
 
§ 3. Zamieścić ogłoszenie o rozpoczęciu Konsultacji w Biuletynie Informacji Publicznej oraz 
na stronie internetowej Urzędu Gminy.  
 
§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarz Gminy Nieporęt. 
 
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 
 

z up. Wójta 
 

Alicja Sokołowska 
Zastępca Wójta 

 

 
 

 
 
 

 
 
 



 
Załącznik  
do Zarządzenia Nr 217/2021 
Wójta Gminy Nieporęt  
z dnia 23 lipca 2021 r. 

 
 
 

OGŁOSZENIE  
WÓJTA GMINY NIEPORĘT  

 
o rozpoczęciu konsultacji w zakresie projektu aktu prawa miejscowego – projektu 
uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie  zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu 
gminy Nieporęt na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza, 
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 
     Na podstawie § 2 ust. 3 uchwały Nr LVII/125/2010 Rady Gminy Nieporęt z dnia 4 
listopada 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa 
miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. 
Województwa Mazowieckiego  z 2010 r. Nr 203, poz. 6097, zm. z 2016 r., poz. 978) ogłasza 
się rozpoczęcie konsultacji, zwane dalej „Konsultacjami”  w zakresie projektu aktu prawa 
miejscowego – projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie  zasad udzielenia dotacji 
celowej z budżetu gminy Nieporęt na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie 
powietrza, stanowiącego załącznik do niniejszego Ogłoszenia z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  
 
I. Termin rozpoczęcia konsultacji ustala się na dzień: 26 lipca 2021 r  
    Termin zakończenia konsultacji ustala się na dzień: 3 sierpnia 2021 r.  
 
II. Konsultacje przeprowadza się z zastosowaniem arkusza formularza konsultacyjnego, 
stanowiącego Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LVII/125/2010 Rady Gminy Nieporęt z dnia 
4 listopada 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa 
miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, 
przekazywanego do Urzędu Gminy Nieporęt: 
1) za pośrednictwem strony internetowej Urzędu Gminy Nieporęt, e-mail: urzad@nieporet.pl 
2) osobiście poprzez złożenie pisemnych uwag w siedzibie kancelarii Urzędu Gminy Nieporęt 
przy placu Wolności 1, w godzinach pracy Urzędu. 
 
III. Celem Konsultacji jest zebranie opinii, uwag i propozycji od organizacji pozarządowych 
oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których działalność statutowa dotyczy 
przedmiotu Konsultacji. 
 
IV. Sprawozdanie z przeprowadzonych Konsultacji zawierające informacje dot.: 

1) liczby podmiotów biorących udział w Konsultacjach; 
2) wykaz zgłoszonych uwag; 
3) uzasadnienia przyjęcia bądź odrzucenia zgłoszonych uwag, zostanie ogłoszone w 

Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy. 
 



V. Uwagi zgłaszane przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 
mają charakter opiniodawczy i nie są wiążące. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik do Ogłoszenia: 
Projekt aktu prawa miejscowego - projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie  zasad 
udzielenia dotacji celowej z budżetu gminy Nieporęt na dofinansowanie kosztów inwestycji 
służących ochronie powietrza 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Załącznik do  

Ogłoszenia Wójta Gminy Nieporęt  
z dnia 23 lipca 2021 r. 

 
       -projekt- 

 
 

UCHWAŁA Nr ……………….. 
RADY GMINY NIEPORĘT 
z dnia ……………….. 2021 r. 

 
zmieniająca uchwałę w sprawie  zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu gminy 
Nieporęt na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza 
 
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 ze zm.) oraz art. 400a ust. 1 pkt 21, w związku z art. 403 ust. 2-6 
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 
ze zm.) Rada Gminy Nieporęt uchwala, co następuje: 
 
§ 1. W uchwale Nr XXXVI/23/2021 Rady Gminy Nieporęt z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie  
zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu gminy Nieporęt na dofinansowanie kosztów 
inwestycji służących ochronie powietrza (Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego z 2021 r. 
poz. 3325) wprowadza się następujące zmiany: 
 
1) w załączniku Nr 1 do uchwały pn. „Regulamin udzielania dotacji celowej ze środków 
budżetu gminy Nieporęt na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie 
powietrza”: 
a) w § 4 pkt 1 skreśla się; 
b) w § 14 po ust. 5 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:  
„6. Przedsięwzięcie realizowane w ramach dotacji może być dofinansowane z innych 
środków publicznych, z tym że łączna kwota dofinansowania na przedsięwzięcie nie może 
przekroczyć 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.”; 
 
2) załącznik Nr 3 pn. „Wniosek o wypłatę dotacji celowej na wymianą źródeł ciepła”,                       
do Regulaminu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Nieporęt                                
na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza, otrzymuje brzmienie 
stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.  
 
§ 2. Przepisy niniejszej uchwały mają zastosowanie do dotacji przyznanych przed dniem 
wejścia w życie uchwały. 
 
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Załącznik do uchwały  
Nr ……………. 
Rady Gminy Nieporęt 
z dnia …………… 

 
 

 
 

– Wzór  – 
Nieporęt, dnia .................... 2021 r. 

Wnioskodawca* /Wnioskodawcy*:  

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

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

............................................................ 

  (imię, nazwisko, adres i telefon)  

 

 

W N I O S E K 
o wypłatę dotacji celowej na wymianę źródła ciepła 

 
Zwracam się o wypłatę dotacji celowej na wymianę dotychczasowego źródła ciepła na terenie 

nieruchomości położonej w …………………………………………………………………………. 

przy ul. …............................................................................................................................ nr .................,  

nr ew. działki: ……………………...,  

zgodnie z umową o dotację nr ........................................................................ z dnia ................................ 

 

 

Załączniki do wniosku (oryginały lub kopie po okazaniu oryginałów): 

1) kserokopię faktury (faktur) VAT, wystawionej na Wnioskodawcę, potwierdzającej poniesienie 
kosztów na realizację przedsięwzięcia (demontażu dotychczasowego źródła ciepła zasilanego paliwem 
stałym; zakupu i montażu nowego źródła ciepła wraz z osprzętem) wraz z potwierdzeniem dokonania 
zapłaty należności wynikających z tej faktury (faktur); 
2) kopię protokołu odbioru instalacji nowego źródła ciepła, sporządzonego i podpisanego przez 
Wnioskodawcę i Wykonawcę robót, posiadającego odpowiednie uprawnienia, zgodnie ze wzorem 
stanowiącym załącznik nr 4 do Regulaminu. 
3) kopie dokumentów technicznych potwierdzających, że nowe źródło ciepła charakteryzuje się 
sezonową sprawnością równą lub większą niż 89%. 
4) oświadczenie o trwałym zlikwidowaniu dotychczasowego źródła ciepła zasilanego paliwem stałym 
(pieca / kotła / kominka), zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do Regulaminu. 
 

 

____________________  

* - Niepotrzebne skreślić 

.................................................................... 

(podpis Wnioskodawcy / Wnioskodawców) 

 
 
 
 



 
Uzasadnienie do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie  zasad udzielenia 
dotacji celowej z budżetu gminy Nieporęt na dofinansowanie kosztów inwestycji 
służących ochronie powietrza 
 
     Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) - Do wyłącznej właściwości rady gminy należy: stanowienie                    
w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy. 
     Zgodnie z art. 400a ust. pkt 21 w związku z art. 403 ust. 2-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 
Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 ze zm.) - Finansowanie ochrony środowiska                 
i gospodarki wodnej obejmuje: przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza. 
Zgodnie z art. 403 ust. 2-6 ustawy Prawo ochrony środowiska: 
2. Do zadań własnych gmin należy finansowanie ochrony środowiska w zakresie określonym w art. 
400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 w wysokości nie mniejszej niż kwota 
wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4, 5 i 6, stanowiących dochody 
budżetów gmin, pomniejszona o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkich 
funduszy. 
3. Finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, o którym mowa w ust. 1 i 2, odbywa się             
w trybie określonym w przepisach odrębnych, z zastrzeżeniem ust. 4-6. 
4. Finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, o którym mowa w ust. 1 i 2, może polegać 
na udzielaniu dotacji celowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych z budżetu gminy lub budżetu powiatu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 
inwestycji: 
1) podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych, w szczególności: 
a) osób fizycznych, 
b) wspólnot mieszkaniowych, 
c) osób prawnych, 
d) przedsiębiorców; 
2) jednostek sektora finansów publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi. 
5. Zasady udzielania dotacji celowej, o której mowa w ust. 4, obejmujące w szczególności kryteria 
wyboru inwestycji do finansowania lub dofinansowania oraz tryb postępowania w sprawie udzielania 
dotacji i sposób jej rozliczania określa odpowiednio rada gminy albo rada powiatu w drodze uchwały. 
6. Udzielenie dotacji celowej, o której mowa w ust. 4, następuje na podstawie umowy zawartej przez 
gminę lub powiat z podmiotami określonymi w ust. 4. W przypadku gdy dotacja stanowi pomoc 
publiczną lub pomoc de minimis jej udzielenie następuje z uwzględnieniem warunków 
dopuszczalności tej pomocy określonych w przepisach prawa Unii Europejskiej. 
 

     Rada Gminy Nieporęt uchwałą Nr XXXVI/23/2021 z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie zasad 
udzielenia dotacji celowej z budżetu gminy Nieporęt na dofinansowanie kosztów inwestycji służących 
ochronie powietrza (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego poz. 3325) określiła zasady udzielenia dotacji 
celowej z budżetu gminy Nieporęt na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie 
powietrza, zgodnie z którymi dotacja nie obejmuje i nie może służyć pokrywaniu wydatków 
poniesionych na przedsięwzięcia finansowane lub dotowane z innych bezzwrotnych źródeł 
finansowania.  
     Mając na uwadze pojawiające się możliwości finansowania czy dotowania tego samego 
przedsięwzięcia z różnych źródeł, zasadnym jest umożliwienie mieszkańcom Gminy skorzystania                   
z takich możliwości.            
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



FORMULARZ KONSULTACJI PROJEKTU UCHWAŁY 
 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie projektu aktu prawa 
miejscowego – projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie  zasad udzielenia 
dotacji celowej z budżetu gminy Nieporęt na dofinansowanie kosztów inwestycji 
służących ochronie powietrza 

 
  
Lp Stan zapisu w projekcie 

uchwały  
wraz z podaniem nr 
paragrafu i punktu 

Uwagi – sugerowana zmiana 
(konkretny sugerowany zapis 

paragrafu i punktu) 

Uzasadnienie  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

 

Podmiot 
zgłaszający 

uwagi 
(propozycje)  

Adres  Nr 
telefonu 

Adres poczty 
elektronicznej 

Imię i 
nazwisko 

osoby 
kontaktowej 

Data 
wypełnienia  

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 

 
 


