ZARZĄDZENIE NR 45/2020
WÓJTA GMINY MIEDŹNO
z dnia 12 maja 2020 r.
w sprawie konsultacji projektu uchwały
Na podstawie § 3 ust. 1 sposobu przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego Gminy Miedźno w dziedzinach dotyczących działalności
statutowej tych organizacji, przyjętego uchwałą Nr 348/L/2010 Rady Gminy Miedźno z dnia 29 października
2010 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 250 poz. 3857)
zarządza się, co następuje:
§ 1. Konsultacjom społecznym zostaje poddany projekt uchwały Rady Gminy Miedźno w sprawie zasad
udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Miedźno na dofinansowanie budowy studni wierconych w 2020
r., stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia.
§ 2. Konsultacje zostaną przeprowadzone w okresie od 18 maja 2020 r. do 28 maja 2020 r.
§ 3. Formą konsultacji jest opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Miedźno oraz
na stronie internetowej Gminy Miedźno, a także na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Miedźno treści projektu
uchwały, o którym mowa w §1.
§ 4. 1.
w §1.

Konsultacje polegają na wniesieniu wniosków i uwag do treści projektu uchwały wymienionego

2. Uprawnionymi do konsultacji są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz 688).
§ 5. 1. Opinie i uwagi wnoszone na piśmie należy składać w Urzędzie Gminy Miedźno lub przekazać
drogą elektroniczną na adres ug@miedzno.pl w terminie określonym w §2 na formularzu stanowiącym
załącznik nr 2 do zarządzenia.
2. Opinie i uwagi złożone po upływie terminu zakończenia konsultacji nie będą uwzględniane w toku
procedury legislacyjnej nad konsultowanym projektem.
§ 6. Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi.
§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Miedźno
Piotr Derejczyk
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Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 45/2020
Wójta Gminy Miedźno
z dnia 12 maja 2020 r.
Projekt
Wójta Gminy Miedźno z dnia 12 maja 2020 r.

UCHWAŁA NR ___/___/2020
RADY GMINY MIEDŹNO
z dnia .................... 2020 r.
w sprawie zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Miedźno na dofinansowanie budowy studni
wierconych w 2020 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) w związku z art. 400 a ust. 1 pkt. 5 oraz art. 403 ust. 4 i ust. 5 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. 2019 r poz.1396 z późn. zm.), Rada Gminy Miedźno
uchwala, co następuje:
Rozdział 1.
Przepisy ogólne
§ 1. Ustala się zasady i tryb postępowania przy udzieleniu dotacji celowej z budżetu Gminy Miedźno na
dofinansowanie kosztów budowy studni wierconych, które zapewnią zaopatrzenie w wodę pitną dla nieruchomości
zabudowanych istniejącym budynkiem mieszkalnym na terenie Gminy Miedźno.
§ 2. Wysokość środków przeznaczonych na dofinansowanie zostanie określona w budżecie na 2020 rok.
§ 3. Dofinansowanie może być udzielone na budowę studni wierconych na terenie nieruchomości
zabudowanych budynkami mieszkalnymi, które nie są wykorzystywane na cele działalności gospodarczej, ani
jakiejkolwiek innej działalności zarobkowej – bez względu na jej formę prawną oraz sposób realizacji, w których
Gmina Miedźno z powodów technicznych (w tym przeszkody wodnej) lub ekonomicznych, nie ma możliwości
podłączyć do zbiorowej sieci wodociągowej.
§ 4. Z środków budżetu Gminy Miedźno finansowane mogą być wydatki na zakup oraz montaż urządzeń
wchodzących w skład systemu studni wierconej wraz z elementami służącymi do podłączenia studni do budynku
mieszkalnego.
§ 5. Wnioskodawca może uzyskać dofinansowanie na realizację przedsięwzięcia w wysokości do 50% wartości
brutto udokumentowanych, poniesionych nakładów na budowę studni wierconej lecz nie więcej niż 5.000,00 zł
(słownie: pięć tysięcy złotych).
§ 6. 1. Dofinansowanie nie obejmuje przedsięwzięć zrealizowanych przed dniem wejścia w życie niniejszej
uchwały oraz przed podpisaniem umowy na udzielenie dotacji.
2. Dotacja celowa, o której mowa w § 3 przysługuje jednorazowo.
Rozdział 2.
Warunki Udzielenia dotacji
§ 7. 1. Warunkiem udzielenia dofinansowania jest:
1) złożenie wniosku,
2) brak możliwości podłączenia do zbiorowej sieci wodociągowej z powodów technicznych, ekonomicznych lub
brakiem możliwości poboru wody z istniejącej studni zlokalizowanej na nieruchomości lub brak
indywidualnego ujęcia wody,
3) posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości zlokalizowanej na terenie Gminy Miedźno.
Id: 7E7EB492-10FD-4FB7-BDD1-0079A0B0775A. Podpisany

Strona 1

2. Dofinansowaniu nie podlegają:
1) koszty sporządzonej dokumentacji oraz uzyskania wymaganych decyzji i pozwoleń administracyjnych
przewidzianych przepisami prawa,
2) koszty robocizny wykonanej we własnym zakresie przez wnioskodawcę,
3) koszty transportu,
4) koszty eksploatacji i konserwacji studni wierconej,
5) koszty obsługi kredytów i innych zobowiązań.
Rozdział 3.
Tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji
§ 8. 1.

Do wniosku, o którym mowa w §7 ust.1, należy dołączyć:

1) informację o stanie istniejącego ujęcia wody– studni,
2) informację o rodzaju montowanej studni wierconej wraz z danymi technicznymi,
3) oświadczenie wnioskodawcy o przysługującym prawie własności do nieruchomości a w przypadku
współwłasności pisemną zgodę wszystkich współwłaścicieli terenu na posadowienie, zainstalowanie
i użytkowanie studni,
4) dokument świadczący o tym, że zamierzenie budowlane realizowane będzie zgodnie z ustawą prawo
budowlane (dokonane zgłoszenie robót/ uzyskane pozwolenie na budowę – jeśli są wymagane) a w przypadku
jeżeli głębokość studni przekracza 30 m zatwierdzoną przez Starostę dokumentację geologiczną oraz
hydrologiczną.
2. Jeżeli złożony wniosek jest niekompletny, zawiera błędy lub braki wyłączające rozpatrzenie wniosku,
wnioskodawca zostanie wezwany do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. Brak
poprawy lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.
3. Po dokonaniu weryfikacji wniosku i uzyskaniu pozytywnej oceny, pomiędzy Wnioskodawcą a Gminą
Miedźno zawarta zostanie umowa dotacji na budowę studni wierconej.
4. Wnioski o dotację przyjmowane są w sposób ciągły.
5. Wnioski o dotację rozpatrywane są według kolejności daty ich wpływu do Urzędu Gminy Miedźno do
wyczerpania środków finansowych przewidzianych w budżecie Gminy Miedźno przeznaczonych na ten cel
w danym roku budżetowym.
6. Wnioskodawca zostanie powiadomiony o wyniku rozpatrzenia wniosku i terminie podpisania umowy.
§ 9. 1. Wnioskodawca dokonuje rozliczenia dotacji po realizacji przedsięwzięcia dotyczącego budowy studni
wierconych. Zakończenie inwestycji oraz złożenie wniosku rozliczającego dotację nie może nastąpić później niż do
dnia 15 grudnia 2020 roku. Niezłożenie w w/w terminie kompletnego wniosku rozliczającego dotację skutkuje
rozwiązaniem umowy wraz z odmową wypłaty dotacji.
2. W celu rozliczenia dotacji Wnioskodawca dostarcza do Urzędu Gminy Miedźno następujące dokumenty:
1) wniosek o rozliczenie dotacji;
2) protokół odbioru robót montażowych i przekazania do użytkowania sporządzony i podpisany przez
wnioskodawcę i wykonawcę robót;
3) fakturę VAT lub rachunek imienny wystawione na wnioskodawcę (z datą po dniu zawarcia umowy z Gminą)
obejmujący koszty inwestycyjne objęte dotacją na dofinansowanie budowy studni wierconych. Faktura
powinna wskazać Wnioskodawcę jako nabywcę usługi dotyczącej budowy studni wierconej. Oryginał
dokumentu zostanie zwrócony po dokonaniu oceny wniosku, przyznaniu lub odmowie przyznania dotacji
i naniesieniu na nim przez pracownika Urzędu Gminy Miedźno adnotacji o wysokości kwoty dotacji uzyskanej
ze środków budżetu gminy;
4) wynik analizy badań wody w zakresie bakteriologicznym potwierdzającą przydatność wody do spożycia;
5) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą (mapa).
3. W przypadku stwierdzenia uchybień formalno-prawnych lub innych wad we wniosku rozliczającym dotację
wzywa się Wnioskodawcę do ich niezwłocznego usunięcia, nie później niż do 7 dni od dnia otrzymania wezwania.
4. W przypadku nie uzupełnienia wniosku, dotacja nie będzie wypłacona, a umowa wygasa.
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5. Upoważnieni pracownicy Urzędu Gminy Miedźno dokonują kontroli wykonania zadania inwestycyjnego
dotyczącego budowy studni wierconych.
6. Wypłata dotacji na rzecz Wnioskodawcy następuje w terminie określonym w umowie o dotację, po
dokonaniu sprawdzenia wykonania zadania dotyczącego inwestycji związanej z budową studni wierconych przez
pracowników Urzędu Gminy Miedźno. Z przeprowadzonych czynności zostanie sporządzony protokół. Wypłata
dotacji następuje nie później niż do dnia 31 grudnia 2019 roku na wskazany rachunek bankowy.
7. Gmina Miedźno zastrzega sobie prawo do kontroli wykonania inwestycji zarówno przed i w trakcie realizacji
prac oraz po udzieleniu dotacji w ciągu 5 lat od dnia przekazania dotacji.
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miedźno.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Śląskiego.
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Uzasadnienie
W dniu 30 kwietnia 2020 r. Nadleśnictwo Kłobuck poinformowało Wójta Gminy Miedźno o wypowiedzeniu
umów na dostarczenie wody ze studni głębinowej zlokalizowanej w Nowym Folwarku na terenie Gospodarstwa
Nasienno-Szkółkarskiego oraz ograniczeniu dostawy wody dla mieszkańców tej miejscowości w terminie
3 miesięcy. W tym okresie brak jest możliwości skutecznego zapewnienia dostępu do wody dla mieszkańców
poprzez wybudowanie niezbędnego odcinka wodociągu. Ze względu na liczbę gospodarstw oraz odległości od
istniejącego na terenie Gminy Miedźno sieci zaopatrzenia w wodę, a także odległości od sieci istniejących na
terenie innych gmin, przedsięwzięcie to byłoby bardzo kosztowne. Najszybszą i najtańszą metodą zapewnienia
dostępu do wody pitnej jest zatem wywiercenie studni na poszczególnych posesjach. Po rozpoznaniu kosztów
rynkowych wywiercenia studni proponuje się dofinansowanie takiej inwestycji mieszkańcom w wysokości 50%
kosztów, nie więcej niż 5 000,00 zł. Na terenie Gminy Miedźno podobna sytuacja występuje w ok.
10 gospodarstwach. Dlatego w budżecie gminy na rok 2020 zostanie zabezpieczona po ewentualnym przyjęciu
przez Radę uchwały kwota ok. 50 000,00 zł na realizację tego programu. W związku z powyższym proponuje
się podjęcie przedmiotowej uchwały.
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Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 45/2020
Wójta Gminy Miedźno
z dnia 12 maja 2020 r.
Formularz zgłaszania uwag i wniosków do projektu uchwały w sprawie zasad udzielenia dotacji celowej
z budżetu Gminy Miedźno na dofinansowanie budowy studni wierconych w 2020 r.
Termin konsultacji od dniaod 18 maja 2020 r. do 28 maja 2020 r.
Informacja o zgłaszającym

Nazwa i adres podmiotu
Imię i nazwisko osoby uprawnionej do
reprezentowania podmiotu
E-mail
Tel.
Zgłaszane uwagi i wnioski

Część dokumentu, do którego
odnosi się uwaga lub wniosek
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Uzasadnienie uwagi
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