
Zdzieszowice, dnia 18.03.2022 r.

OŚ.0006.1.2022. AK

Pan
Edward Paciorek 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

w Zdzieszowicach

Dotyczy: uchwały Nr LII/342/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie 
określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Zdzieszowice na dofinansowanie 
zmiany systemu ogrzewania na proekologiczne (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2018 r. poz.1439, z 2022 r. poz. 
309).

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 
2022 r., poz. 559 i 583), w celu uchwalenia zmiany treści „Regulaminu udzielania dotacji celowej ze 
środków budżetu Gminy Zdzieszowice na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na proekologiczne” 
stanowiącego załącznik do uchwały Nr LII/342/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 25 kwietnia 
2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Zdzieszowice na 
dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na proekologiczne (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2018 r. 
poz.1439, z 2022 r. poz. 309) przedkładam poprawiony projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Zdzieszowice na dofinansowanie 
zmianv systemu oerzewania na nroekoloeiczne.

Załącznik:
1. projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy 

Zdzieszowice na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na proekologiczne,
2. pismo Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 28.02.2022 r.
3. pismo Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25.02.2022 r.

Sporządziła:
Aleksandra Kałużna

Otrzymują:
1. Adresat
2. A/a

~  a>



Prmkl

z dnia 18 marca 2022 r. 
Zatwierdzony przez.....

UCHWAŁA N R ....................
RADY MIEJSKIEJ W ZDZIESZOWICACH

z dn ia ....................  2022 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy 
Zdzieszowice na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na proekologiczne

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., 
poz. 559 i 583) i art. 400a ust. 1 pkt 21 i art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 
środowiska (Dz. U. z 2021 r., poz. 1973, 2127 i 2269, z 2022 r. poz. 814 i 960) Rada Miejska 
w Zdzieszowicach uchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały Nr LII/342/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 25 kwietnia 
2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Zdzieszowice na 
dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na proekologiczne (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2018 r. poz.1439, 
z 2022 r. poz. 309) stanowiącym „Regulamin udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy 
Zdzieszowice na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na proekologiczne” wprowadza się następujące 
zmiany:

1) § 5 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. W przypadku Wnioskodawcy dla którego udzielone dofinansowanie stanowić będzie pomoc de 
minimis, pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie wraz z wnioskiem, o którym mowa 
w ust. 1 zobowiązany jest do przedstawienia udzielającemu pomocy:

1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub 
rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających 
go lat podatkowych, albo oświadczenia o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie, albo 
oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

2) informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub 
rybołówstwie, dotyczące w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności 
gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych 
samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona 
pomoc de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie zgodnie z formularzem 
stanowiącym załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu 
informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. 
Nr 53, poz. 311, z 2013 r. poz. 276, z 2014 r. poz. 1543) lub zgodnie z formularzem stanowiącym 
załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji 
składanych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 121, poz. 810).”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zdzieszowic.

§3. Uchwała wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego.
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U zasadnienie

Na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy 
publicznej (Dz. U. z 202 l r .  poz. 743) w przedmiotowej uchwale zmieniono brzmienie § 5 ust. 5, tzn. 
doprecyzowano zapisy dotyczące udzielania pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie lub 
rybołówstwie, szczególnie zapisy dotyczące formularzy stanowiących załączniki do:

- rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych 
przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311, z 2013 r. poz. 276, 
z 2014 r. poz. 1543),

- rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmiot 
ubiegający się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2010 r. Nr 121, poz. 810).

Powyższe zmainy wprowadzono zgodnie z zaleceniami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz 
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Sporządziła: Aleksandra Kałużna

Zatwierdził: Adrian Zimerman
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Warszawa, 25 lutego 2022 r.

MINISTER
ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

Znak sprawy: DBD.pp.0220.28.2022

Pani

Sybila Zimerman 

Burmistrz Zdzieszowic

Dotyczy: pismo znak: OŚ.0006.1.2022.AK, projekt z dnia z dnia 23 lutego 2022 r.

Szanowna Pani Burmistrz,

w nawiązaniu do 'przesłanego projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie 

określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Zdzieszowice na 

dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na proekologiczne, mając na uwadze art. 7 

ust. 3a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy 

publicznej1), uprzejmie proponuję, aby w zmienianym § 5 ust. 5 pkt 2 w projekcie ww. 

uchwały, po wyrazach „w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o 

pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie” dodać publikator „(Dz.U. z 2010 r., Nr 121 

poz. 810)”.

Niezależnie od powyższego przypominam, że udzielając pomoc de minimis w rolnictwie na 

podstawie rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/20132) należy każdorazowo sprawdzać 

wykorzystanie krajowego limitu, o którym mowa w tym rozporządzeniu, które jest dostępne 

m.in. na stronie internetowej: https://srpp.minrol.gov.pl.

Z poważaniem

z up. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Beata Gawlik-Pliszka 
zastępca dyrektora 
Departamentu Budżetu 
/podpisano elektronicznie/

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa 

telefon: +48 22 250 01 18, e-mail; kancelaria@minrol.gov.pl 
www.gov.pl/rolnictwo

https://srpp.minrol.gov.pl
mailto:kancelaria@minrol.gov.pl
http://www.gov.pl/rolnictwo


PREZES
URZĘDU OCHRONY 

KONKURENCJI I KONSUMENTÓW
TOMASZ CHRÓSTNY

DMP-5.530.70.2022

Warszawa, 28 lutego 2022 r.

Pani Sybila Zimerman 

Burmistrz Zdzieszowic 

Gmina Zdzieszowice 

ul. Bolesława Chrobrego 34 

47-330 Zdzieszowice

Szanowna Pani Burmistrz,

w odpowiedzi na pismo z dnia 23 lutego 2022 r. (znak pisma: OŚ.0006.1.2022.AK), przy którym 

został przesłany projekt Uchwały Rady Miejskiej w Zdzieszowicach zmieniającej uchwałę 

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy 

Zdzieszowice na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na proekologiczne, działając 

na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach 

dotyczących pomocy publicznej'1, przedstawiam następujące zastrzeżenia.

Należy zauważyć, iż zgodnie z art. 37 ust. 1 ww. ustawy, podmiot ubiegający się 

o pomoc de minimis jest zobowiązany do przedstawienia podmiotowi udzielającemu 

pomocy, wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy wszystkich zaświadczeń o pomocy 

de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, 

w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych, albo 

oświadczenia o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia 

o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie. W związku z powyższym należy odpowiednio 

doprecyzować projektowane brzmienie S 5 ust. 5 pkt 1) Regulaminu stanowiącego 

Załącznik do zmienianej uchwały.

W projektowanym brzmieniu S 5 ust. 5 pkt 2) Regulaminu stanowiącego Załącznik 

do zmienianej uchwały proponuję jednoznacznie wskazać, iż podmiot ubiegający się 

o pomoc de minimis w rozumieniu rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia

1 T. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 743.
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18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej do pomocy de minimis2, powinien przedłożyć informacje określone 

w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji 

przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis3, natomiast pomiot 

ubiegający się o pomoc de minimis w rolnictwie i rybołówstwie informacje określone 

w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych 

przed podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie i rybołówstwie4. Aktualnie 

brzmienie projektowanego przepisu sugeruje bowiem, iż w każdym przypadku podmiot 

ubiegający się o pomoc powinien przedstawić informacje zawarte w obu 

ww. rozporządzeniach.

Ponadto na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w zakładce Pomoc 

publiczna (ścieżka dostępu: Strona główna > Pomoc publiczna > Informacje dodatkowe 

> Wyjaśnienia UOKiK5) zamieszczone zostały wyjaśnienia dotyczące programów pomocy 

de minimis, zawierające informacje pomocne przy opracowywaniu programów pomocy 

de minimis, np. na temat aktów prawnych, które mogą stanowić program pomocy de minimis, 

elementów, które powinien zawierać program pomocy de minimis, przyczyn konieczności 

zawarcia tych elementów w programie pomocy de minimis, jak również obowiązków organu 

odpowiedzialnego za przygotowanie i wdrażanie programu pomocy de minimis, a także 

materiał informacyjny - "Przykładowy wzór postanowień projektu programu pomocowego 

przewidującego udzielanie pomocy de minimis", który może być pomocny przy 

przygotowywaniu projektu postanowień ww. programów.

Z poważaniem, 

z up. Prezesa,

Piotr Pełka 
Dyrektor

Departamentu Monitorowania 
Pomocy Publicznej

/podpisano elektronicznie/

2 Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 r. zezm.
3 Dz. U. Nr 53, poz. 311 ze zm.
4 Dz. U. Nr 121, poz. 810.
5 https://www.uokik.gov.pl/wv1asnienia2.php
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