
 

 

UCHWAŁA NR 140/XV/2020 

RADY GMINY WŁODOWICE 

z dnia 13 maja 2020 r. 

w sprawie przyznania pomocy de minimis uczestnikom projektu pn. „Ograniczenie niskiej emisji na 

terenie Gminy Włodowice poprzez budowę instalacji kolektorów słonecznych – etap II” 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U z 2020 r., poz. 713) oraz art. 27 ust. 5 ustawy z dnia 11 lipca 

2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 
finansowej 2014–2020 (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 poz. 1431 z późn. zm) 

Rada Gminy Włodowice 

uchwala, co następuje: 

§ 1.1. W związku z realizacją projektu pn. „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Włodowice 

poprzez budowę instalacji kolektorów słonecznych – etap II”, który realizowany  jest w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IV Efektywność 
energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, działanie 4.1 Odnawialne źródła energii, 

dla poddziałania: 4.1.1. Odnawialne źródła energii - ZIT przyznaje się dofinansowanie w wysokości 85% 

kosztów netto do inwestycji polegającej na dostawie i montażu kolektorów słonecznych na budynkach 
mieszkalnych, gospodarczych lub gruncie. 

2. Uchwała obejmuje swym działaniem mieszkańców, którzy zostali zakwalifikowani do udziału 

w projekcie o którym mowa w § 1 ust. 1, a  mieszkaniec jest przedsiębiorcą w myśl przepisów powołanych 

poniżej. 

3. Za przedsiębiorcę uznaje się: 

a) podmiot prowadzący działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. prawo 

przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1292 z późn. zm.) 

b) podmiot  zdefiniowany na podstawie art. 1 Załącznika I do Rozporządzenia Komisji UE nr 651/2014 z dnia 

17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu 

art. 107 i 108 Traktatu (Dz. U. UE. L.2014.187.1 z 26.06.2014 r.). 

§ 2.1. Dofinansowanie, o którym mowa w § 1 ust. 1 ma charakter  pomocy de minimis. 

2. Pomoc przyznawana na podstawie niniejszej uchwały udzielana będzie zgodnie z przepisami 

Rozporządzenia 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.U.UE.L.2013.352.1 z dnia 
24.12.2013). 
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3. Mieszkaniec - przedsiębiorca, przy zachowaniu wszystkich warunków określonych w niniejszej uchwale, 

może uzyskać pomoc w jej ramach, jeżeli wartość pomocy brutto, łącznie z wartością innej pomocy de minimis 

otrzymanej przez niego w bieżącym roku, w którym mieszkaniec - przedsiębiorca uzyskał prawo do otrzymania 
dofinansowania oraz dwóch poprzedzających lat podatkowych, nie przekracza kwoty stanowiącej 

równowartość 200 tys. euro, a jeżeli prowadzi działalność w sektorze transportu drogowego równowartość ta 

stanowi 100 tys. euro. 

4. Jeżeli łączna kwota pomocy przewidzianej do udzielenia mieszkańcowi - przedsiębiorcy w ramach 

niniejszej uchwały przekracza próg określony w § 2 ust. 3, mieszkaniec -  przedsiębiorca nie może otrzymać 

pomocy, nawet w odniesieniu do części, która tego pułapu nie przekroczy. 

§ 3.1. Na potwierdzenie przyznania pomocy de minimis wydaje się zaświadczenie zgodnie 
z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis 

i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 350) 

2. Dniem udzielenia pomocy jest dzień podpisania aneksu do umowy uczestnictwa w projekcie przez 
mieszkańca-przedsiębiorcę. 

3. Mieszkaniec, który został uznany za przedsiębiorcę w myśl § 1 ust. 3 jest zobowiązany do przedłożenia: 

a) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz 
w ciągu 2 poprzedzających go lat kalendarzowych, albo oświadczenia o wielkości otrzymanej pomocy lub 

o nieotrzymaniu pomocy de minimis w ww. okresie; 

b) zaświadczenia/oświadczenia o pomocy de minimis w rolnictwie i w rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, 

w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o nieotrzymaniu 
takiej pomocy w tym okresie; 

c) informacji  niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów 

z dnia 29 marca 2010 r. (Dz. U. 2010 Nr 53 poz. 311 z późn. zm.) w sprawie zakresu informacji 
przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis, które przedstawiają mieszkańcy, którzy 

są przedsiębiorcami w myśl § 1 ust 3. 

4. Na wniosek udzielającego pomocy mieszkaniec - przedsiębiorca zobowiązany jest do przedłożenia 

w żądanym terminie, dodatkowych informacji niezbędnych do oceny prawidłowości przyznania pomocy de 
minimis. 

5. Na podstawie informacji otrzymanych od mieszkańca - przedsiębiorcy organ udzielający pomocy 

dokonuje oceny dopuszczalności przyznania pomocy de minimis i ją przyznaje lub odmawia udzielenia 
pomocy. 

6. Organ udzielający pomocy odmawia jej przyznania w następujących przypadkach: 

a) przekroczeniu wielkości pomocy, o której mowa w § 2 ust. 4, 

b) niespełnienia przez mieszkańca - przedsiębiorcę chociażby jednego z warunku do przyznania pomocy, 

o których mowa w § 3 ust. 3, 

c) podania nieprawdziwych informacji, oświadczeń, dokumentów. 

§ 4.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włodowice. 

§ 5.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego i obowiązuje do dnia 31.12.2020 r. 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 

 
 

Stanisław Ibek 
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