Załącznik nr 1 do Uchwały NrXIII/133/2011
Rady Gminy Kleszczów
z dnia 27 października 2011 r.
zmieniony Uchwałami Nr XXI/196/2012,
nr XXVIII/244/2012, nr XL/373/2013,
nr VI/54/2015, nr XV/140/2015
i XXIX/280/2017 ze zmianami
Regulamin dofinansowania ze środków budżetu Gminy Kleszczów zakupu
sadzonek drzew i krzewów ozdobnych z przeznaczeniem do zasadzenia
na terenie Gminy Kleszczów
tekst ujednolicony
§ 1.1. Regulamin określa zasady udzielania dotacji do zakupu sadzonek drzew i krzewów ozdobnych, które
będą zasadzone na terenie nieruchomości znajdujących się w obrębie granic administracyjnych Gminy
Kleszczów.
2. Przez pojęcie „drzewa i krzewy ozdobne” należy rozumieć:
1) drzewa ozdobne;
2) krzewy ozdobne;
3) trawy ozdobne;
4) byliny ozdobne;
5) pnącza ozdobne;
6) oraz drzewa, krzewy i pnącza owocowe o wysokich walorach dekoracyjnych (max 4 sztuki).
§ 2. 1. Podmiotami uprawnionymi do uzyskania dotacji są osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe oraz
osoby prawne nie działające w celu osiągnięcia zysku;
2. Podmioty wymienione w ust. 1 muszą posiadać prawo własności lub prawo do dysponowania
nieruchomością położoną w obrębie granic administracyjnych Gminy Kleszczów, na której będzie
dokonane posadzenie sadzonek będących przedmiotem dotacji.
§ 3. Dofinansowanie obejmuje część kosztów zadania.
§ 4. 1.Kwota dofinansowania stanowić może do 60% łącznej wartości kosztów, jednak nie więcej niż
5 000 zł.
2. Minimalna wartość całkowita zadania nie może być niższa niż 310 zł.
3. Maksymalny koszt całkowity jednej sztuki sadzonki nie może być wyższy niż 700 zł.
4. Łączna ilość wnioskowanych roślin nie może przekroczyć 600 sztuk.
§ 5.1. Dofinansowanie, o którym mowa w niniejszym regulaminie, przyznaje się nie częściej niż raz w roku
kalendarzowym dla nieruchomości i dla podmiotu wskazanego we wniosku.
5. 2. Podmioty, o których mowa w § 2.1. mogą uzyskać dofinansowanie maksymalnie dla dwóch
nieruchomości.
§ 6. Warunkiem ubiegania się o dotację na w/w zadanie jest:
1) złożenie w Urzędzie Gminy w Kleszczowie wniosku, którego wzór określa załącznik nr 1 do Regulaminu;
2) dołączenie do wniosku oświadczenia o posiadanym prawie własności lub kserokopii dokumentu
potwierdzającego prawo do dysponowania nieruchomością położoną na terenie Gminy Kleszczów;
3) Zawarcie z Gminą Kleszczów umowy, która jest podstawą przekazania dotacji.
§ 7. W każdym roku kalendarzowym na dofinansowanie w/w zadania przeznacza się kwotę, której
wysokość ustalana jest w uchwale budżetowej Gminy Kleszczów.
§ 8. 1. Wnioski o przyznanie dofinansowania ze środków Gminy Kleszczów można składać do 31 sierpnia
każdego roku.
2. Termin zakończenia realizacji zadania dla wszystkich wniosków kończy się z dniem 15 listopada danego
roku.
§ 9. 1. Dofinansowanie przyznawane będzie według kolejności prawidłowo złożonych wniosków, w miarę
posiadanych środków finansowych.
2. Wnioski, na realizację których zabraknie środków finansowych zaplanowanych w budżecie Gminy na
dany rok, przechodzą automatycznie na rok następny, jako pierwsze w kolejności.
3. Dotowany we własnym zakresie odprowadza z uzyskanego dofinansowania należne podatki i inne
opłaty, jeżeli są wymagane na podstawie odrębnych przepisów.
4. Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie jest niezaleganie z opłatami publicznoprawnymi oraz innymi
należnościami wobec Gminy Kleszczów.

§ 10. 1. Wójt Gminy Kleszczów powoła „Komisję Oceny Wniosków ds. dofinansowania sadzonek drzew
i krzewów ozdobnych” do analizowania i weryfikacji złożonych wniosków.
2. Komisja wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia wymaganych dokumentów.
3. Niekompletne wnioski nie będą rozpatrywane do czasu ich uzupełnienia.
4. W przypadku rozbieżności cen za sadzonki wskazane we wniosku z cenami rynkowymi wnioskodawca
będzie wezwany do złożenia wyjaśnień.
5. W przypadku gdy wnioskodawca będzie podtrzymywał wskazaną cenę, która w ocenie Komisji jest
zawyżona w stosunku do cen rynkowych, Komisja może wnioskować o zmniejszenie dofinansowania lub
odmowę przyznania dofinansowania.
§ 11. W okresie 5 lat od daty przyznania dofinansowania:
1) osoba, która uzyskała dotację nie może zbywać sadzonek objętych dofinansowaniem innemu
podmiotowi ani też zmieniać miejsca posadzenia sadzonek na inną nieruchomość, sprzedawać, darować
innemu podmiotowi ani w inny sposób rozporządzać sadzonkami co do których uzyskał dofinansowanie;
2) komisja, o której mowa w § 10 może dokonać kontroli nieruchomości wskazanej jako miejsce
zasadzenia sadzonek;
3) wnioskodawcy zobowiązani są do przechowywania pełnej dokumentacji dot. przyznanej dotacji;
4) w przypadku obumarcia roślin Wnioskodawca zobowiązany jest poinformować o tym fakcie pisemnie
Urząd Gminy w Kleszczowie.
§ 12. Dofinansowanie podlega zwrotowi wraz z ustawowymi odsetkami w przypadku stwierdzenia przez
komisję niespełnienia warunków określonych w niniejszym regulaminie w okresie 5 lat od daty przyznania
dotacji.
§ 13. Decyzję o przyznaniu dofinansowania, o zmniejszeniu wysokości dotacji bądź odmowie przyznania
dofinansowania podejmuje Wójt Gminy Kleszczów na wniosek Komisji.
§ 14. 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.
§ 15. W celu zapewnienia jawności udzielania i rozliczania dotacji Wójt Gminy podaje do publicznej
wiadomości w formie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kleszczów oraz w Biuletynie
Informacji Publicznej:
1) nazwę zadania, na realizację którego dotacja została udzielona;
2) wysokość udzielonego wsparcia;
3) imię i nazwisko osoby, która otrzymała wsparcie.
4) informację o rozliczeniu udzielonych dotacji.
§ 16. 1. Dotacja podlega rozliczeniu finansowemu i rzeczowemu na podstawie:
1) sprawozdania sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Regulaminu;
2) kserokopii zakresu rzeczowo-finansowego roślin (wraz z wypełnioną częścią tabeli dotyczącą
zakupionych roślin);
3) faktur/rachunków za dokonane zakupy;
4) dokumentacji fotograficznej i szkicu z miejscem nasadzeń dotowanych roślin.
2. Po złożeniu dokumentacji rozliczeniowej przez podmiot, Komisja może przeprowadzić oględziny w celu
sprawdzenia i udokumentowania wykonania zadania.
3. Otrzymujący dofinansowanie wyraża zgodę na sporządzenie dokumentacji fotograficznej wykonanych
przez niego nasadzeń oraz upoważnia Urząd Gminy w Kleszczowie do nieodpłatnego wykorzystania jej
m.in. w celach promocyjnych tj.: w publikacjach, do sporządzania odbitek i przeźroczy, zamieszczania na
stronie internetowej itp.

