UCHWAŁA NR XXXIX/358/18
RADY POWIATU W KOSZALINIE
z dnia 24 maja 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji ze środków finansowych
powiatu przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
Na podstawie art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
(Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr VI/56/11 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie
zasad udzielania dotacji ze środków finansowych powiatu przeznaczonych na finansowanie
ochrony środowiska i gospodarki wodnej wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1ust. 1 otrzymuje brzmienie:
"1. Uchwała określa zasady udzielania dotacji celowych na zadania Powiatu z zakresu
ochrony środowiska, kryteria wyboru inwestycji do finansowania lub dofinansowania oraz
tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób ich rozliczania.";
2) w § 6 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
"4. Wnioskodawca może zmienić złożony wniosek o udzielenie dotacji do chwili
podjęcia przez Zarząd Powiatu w Koszalinie uchwały w sprawie udzielenia dotacji.";
3) w § 13 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
"1. Rejestr
w Koszalinie.";
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4) § 15 otrzymuje brzmienie:
"1. W stosunku do podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą w tym działalność
w zakresie rolnictwa lub rybołówstwa, udzielenie pomocy stanowi:
1) pomoc de minimis - zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia
18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii
Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1);
2) pomoc de minimis w rolnictwie - zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1408/2013
z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu
Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013,
str. 9);
3) pomoc de minimis w rybołówstwie - zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 717/2014
z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu
Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. UE
L 190 z 28.06.2014, str. 45) i następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 kwietnia
2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2018 r.
poz. 362).
2. Łączna wartość pomocy udzielonej przedsiębiorcy na podstawie niniejszej uchwały
nie może przekroczyć równowartości dopuszczalnej pomocy, o której stanowią rozporządzenia
wymienione w ust. 1.
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3. Podmiot, który chce skorzystać z pomocy zobowiązany jest do dostarczenia wraz
z wnioskiem wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jaką otrzymał w ciągu roku,
w którym ubiega się o pomoc oraz w okresie dwóch poprzedzających go lat albo oświadczenie
o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.
4. Podmiot ubiegający się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie jest
zobowiązany przedłożyć:
1) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie oraz
pomocy de minimis w rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc
oraz w ciągu dwóch poprzedzających go latach podatkowych albo oświadczenie o wielkości
pomocy de minimis w rolnictwie oraz pomocy de minimis w rybołówstwie, jakie otrzymywał
w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
2) informacje określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie
informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub
rybołówstwie (Dz. U. Nr 121, poz. 810).
5. Pomoc publiczna udzielana być może na podstawie uchwały do 31 grudnia 2020 r."
§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Zachodniopomorskiego

Przewodniczący Rady
Zenon Dropko

.
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Uzasadnienie
do uchwały Nr XXXIX/358/18 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 24 maja 2018 r.
zmieniającej uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji ze środków finansowych
powiatu przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
Na podstawie art. 403 ust.5 ustawy Prawo ochrony środowiska kompetencją Rady Powiatu jest
podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji ze środków finansowych powiatu
przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Podjęta w tej
sprawie dnia 27 kwietnia 2011r. Uchwała Nr VI/56/11 Rady Powiatu w Koszalinie, wymaga
zmiany w § 1 i § 13 z uwagi na zmianę ram czasowych dokumentów programowych,
stanowiących jedną z podstaw udzielania dotacji oraz wskazaną § 13 zmianę nazwy wydziału.
W miejsce istniejących nazw wprowadzono sformułowania o charakterze ogólnym.
Dopuszczenie możliwości zmiany wniosku, co znajduje uzasadnienie wprost w zmianie ustawy
o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U 2016 poz.1888), zgodnie z którą z dniem
1 stycznia 2018 r. podwyższono z 3500 zł do 10 000zł wartość środka trwałego. Powyższe
spowodowało, iż złożone w 2017 r. i przyjęte do dofinansowania w 2018 r. wnioski, niezależnie
od przyczyn leżących po stronie wnioskodawców, w przypadku wartości jednostkowego zakupu
mniejszego od 10 000 zł straciły przymiot zakupów o charakterze inwestycyjnym. W bieżącym
roku dotyczy to wszystkich złożonych wniosków o dofinansowanie na podstawie §
3 ust. 1 pkt. 3 Uchwała Nr VI/56/11 Rady Powiatu w Koszalinie. Stąd uwzględniając
wprowadzoną zmianę w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych i mając na uwadze
interes wnioskodawców, dopuszcza się możliwość wprowadzenia zmiany wniosku, po jego
złożeniu. Przyjęcie takiej regulacji stanowić będzie również w przyszłości możliwość modyfikacji
wniosku, z innych przyczyn z poszanowaniem zasad i procedury udzielania dotacji przyjętych
Uchwałą Nr VI/56/11 Rady Powiatu w Koszalinie.
Projekt uchwały został zgłoszony Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz
Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi, których uwagi zostały uwzględnione w niniejszym
projekcie.
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