
Zarządzenie Nr 25/2022 

 

Wójta Gminy Krasnosielc 

z dnia 1 kwietnia 2022 r. 

 

w sprawie utworzenia Komisji do spraw rozpatrywania wniosków o dofinansowanie 

inwestycji z zakresu ochrony środowiska z budżetu Gminy Krasnosielc 

 

 

 Na podstawie § 4 ust. 7 załącznika do Uchwały Nr XVI/105/2020 z dnia 23 czerwca 

2020 r. w sprawie w ustalenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Krasnosielc                            

na inwestycje z zakresu ochrony środowiska zarządzam, co następuje: 

§ 1. 

 Powołuję Komisję do spraw rozpatrywania wniosków o dofinansowanie inwestycji                    

z zakresu ochrony środowiska z budżetu Gminy Krasnosielc w następującym składzie: 

1) Przewodniczący Komisji – Grażyna Rogala 

2) Zastępca Przewodniczącego Komisji – Anna Górska 

3) Członek Komisji – Krzysztof Skrobecki 

4) Członek Komisji – Marlena Dobrzyńska 

5) Członek Komisji – Monika Szewczak 

§ 2. 

 Szczegółowy tryb i zasady działania Komisji określa Regulamin stanowiący załącznik 

do niniejszego zarządzenia. 

§ 3. 

 Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Urzędu Gminy. 

§ 4. 

 Zarządzenie Nr 38/2020 Wójta Gminy Krasnosielc z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie 

utworzenia Komisji do spraw rozpatrywania wniosków o dofinansowanie inwestycji z zakresu 

ochrony środowiska z budżetu Gminy Krasnosielc uchyla się z dniem 01.04.2022 r. 

§ 5. 

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

                                                                                                                             Wójt Gminy 

                                                                                                                                      /-/ 

Paweł Ruszczyński 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 

do Zarządzenia Nr 25/2022 

Wójta Gminy Krasnosielc 

 

 

REGULAMIN PRACY KOMISJI 

do spraw rozpatrywania wniosków o dofinansowanie inwestycji 

z zakresu ochrony środowiska z budżetu Gminy Krasnosielc 

§ 1. 

Regulamin niniejszy ustala tryb pracy Komisji powołanej przez Wójta Gminy Krasnosielc 

w celu rozpatrywania wniosków o dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska  

z budżetu Gminy Krasnosielc. 

§ 2. 

1. Komisja działa w oparciu o regulamin udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy 

Krasnosielc na inwestycje z zakresu ochrony środowiska zatwierdzony Uchwałą  Nr 

XVI/105/2020 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia zasad 

udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Krasnosielc na inwestycje z zakresu ochrony 

środowiska. 

2. Pracami Komisji kieruje przewodniczący. W przypadku uzasadnionej nieobecności 

przewodniczącego Komisji zastępuje go zastępca przewodniczącego lub osoba przez niego 

wyznaczona. 

3. Członkowie Komisji przed przystąpieniem do pracy składają oświadczenie zgodnie ze 

wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

§ 3. 

Dla ważności obrad Komisji i podejmowanych przez nią decyzji wymagane jest quorum 

stanowiące ponad połowę całkowitej liczby jej członków, w tym przewodniczącego. 

§ 4. 

Przewodniczący zwołuje posiedzenie Komisji i kieruje bezpośrednio jej pracami. 

§ 5. 

1. Do zadań przewodniczącego Komisji należy w szczególności: 

1) ustalenie planu pracy Komisji, 

2) podział prac pomiędzy członków Komisji podejmowanych w trybie roboczym, 

3) nadzorowanie całości postępowania, w tym prawidłowego prowadzenia dokumentacji. 

 

 



§ 6. 

1. Do obowiązków członków Komisji należy: 

1) rzetelne i obiektywne wykonywanie powierzonych czynności, 

2) uczestniczenie w posiedzeniach Komisji, 

3) obiektywna ocena zgłoszonych wniosków, 

4) odpowiednie zabezpieczenie dokumentacji dotyczącej wykonywanych czynności, 

5) zachowanie tajemnicy obrad w trakcie i po zakończeniu prac Komisji. 

2. Komisja dokonuje weryfikacji złożonych wniosków o dofinansowanie inwestycji z zakresu 

ochrony środowiska z budżetu Gminy Krasnosielc pod względem formalnym i opiniuje 

zgłoszone wnioski pod względem merytorycznym. Protokół z przeprowadzonej weryfikacji 

wniosku o dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska z budżetu Gminy 

Krasnosielc stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. 

3. Komisja podejmuje decyzję zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. 

4. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego. 

5. Komisja sporządza wykaz wniosków rekomendowanych do udzielenia dotacji, z podaniem 

proponowanej jej wysokości, a także wykaz wniosków, które nie otrzymały rekomendacji do 

udzielenia dotacji oraz przedstawia je Wójtowi Gminy Krasnosielc lub osobie przez niego 

wyznaczonej wraz z protokołem prac Komisji. 

6. Czynności organizacyjne związane z naborem wniosków, obsługą administracyjno – 

biurową Komisji wykonuje Referat Rozwoju i Promocji Gminy. 

§ 7. 

1. W posiedzeniach Komisji, na zaproszenie przewodniczącego, mogą brać udział z głosem 

doradczym osoby posiadające specjalistyczną wiedzę z danej dziedziny, nie będące członkami 

Komisji.  

§ 8. 

1. Komisja opiniuje wnioski w terminie do 10 dni roboczych od dnia upływu terminu 

przewidzianego do składania wniosków. 

§ 9. 

1. Z posiedzenia Komisji sporządza się wykaz wniosków rekomendowanych do udzielenia 

dotacji stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu. 

2. Ostatecznej akceptacji rekomendowanych wniosków oraz proponowanych kwot dotacji 

dokonuje przewodniczący komisji lub osoba przez niego wyznaczona. 

§ 10. 

1. Ponadto komisja dokonuje weryfikacji wniosku o wypłatę dotacji oraz może przeprowadzić 

wizję lokalną u Dotowanego przed zatwierdzeniem wniosku do wypłaty dotacji. 

2. Z powyższych czynności komisja sporządza protokół z weryfikacji wniosku o wypłatę 

dotacji z budżetu Gminy Krasnosielc na inwestycję z zakresu ochrony środowiska oraz 



przeprowadzenia wizji lokalnej u Dotowanego stanowiący załącznik nr 4 niniejszego 

regulaminu, natomiast z wizji lokalnej dokumentację fotograficzną, stanowiącą załącznik 

do tegoż protokołu. 

3. Po pozytywnej ocenie realizacji inwestycji komisja zatwierdza wniosek do wypłaty dotacji. 

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości komisja wzywa Dotowanego do ich usunięcia 

w wyznaczonym przez siebie terminie. W przypadku gdy Dotowany nie usunął 

nieprawidłowości, umowa na udzielenie dotacji ulega rozwiązaniu i dotacji nie wypłaca się. 

 

§ 11. 

Zmiany do niniejszego Regulaminu wprowadza się w trybie właściwym dla jego nadania.  

 

 

                                                                                                                             Wójt Gminy 

                                                                                                                                      /-/ 

Paweł Ruszczyński 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 1 

Do REGULAMINU PRACY KOMISJI 

do spraw rozpatrywania wniosków o dofinansowanie inwestycji 

z zakresu ochrony środowiska z budżetu Gminy Krasnosielc 

 

 

 

…………………………………………………………………. 

(Imię i Nazwisko) 

………………………………………………………………… 

 

OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, że mój udział w pracach do spraw rozpatrywania wniosków o dofinansowanie 

inwestycji z zakresu ochrony środowiska z budżetu Gminy Krasnosielc, nie powoduje konfliktu 

interesów w stosunku do wnioskodawców oraz oświadczam, że nie podlegam wyłączeniu 

określonemu w art. 24 Kodeksu postępowania administracyjnego. 

…........................................................................ 

(Data i czytelny podpis)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 2 

Do REGULAMINU PRACY KOMISJI 

do spraw rozpatrywania wniosków o dofinansowanie inwestycji 

z zakresu ochrony środowiska z budżetu Gminy Krasnosielc 

 

 

…………………………………………. 
        Miejscowość i data 

 

 

 

PROTOKÓŁ 

z przeprowadzonej weryfikacji wniosku o dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony 

środowiska z budżetu Gminy Krasnosielc 
 

 

Pan/Pani…………………………………………………………………………….…………... 

zam. w …………………………..……………………………………………………………… 

złożył/a w dniu ………………………. poprawnie wypełniony wniosek o numerze 

……………….…..o dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

W wyniku przeprowadzonej weryfikacji wniosku Komisja stwierdza, że Pan/Pani 

…………………………………………... spełnił/a wymogi określone w Regulaminie o 

udzielaniu dotacji celowych z budżetu Gminy Krasnosielc na inwestycje z zakresu ochrony 

środowiska zatwierdzonego Uchwałą Nr XVI/105/2020 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 23 

czerwca 2020 roku ze zmianami. 

Komisja decyduje o przyznaniu dofinansowania w wysokości ……………………. zł 

(słownie……………………………………….……..................................................................) 

do……………………………………. …………………………………………………………  

                                                                           

                                                             

 

 

 

 

Czytelne podpisy członków Komisji:  

 

                                                                             ..…………………………………….. 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 



Załącznik nr 3 

Do REGULAMINU PRACY KOMISJI 

do spraw rozpatrywania wniosków o dofinansowanie inwestycji 

z zakresu ochrony środowiska z budżetu Gminy Krasnosielc 

 

 

Posiedzenie Komisji do spraw rozpatrywania wniosków o dofinansowanie inwestycji z 

dnia ………………………. 

Wykaz wniosków rekomendowanych do udzielenia dotacji: 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

Czytelne podpisy członków Komisji:  

 

                                                                             ..…………………………………….. 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

Lp.  
Imię i nazwisko 

Wnioskodawcy  

Wniosek 

z dnia/ 

numer  

Data 

wpływu  
Rodzaj 

urządzenia  

Całkowity 

koszt 

inwestycji  

Wnioskowana 

kwota 

dofinansowania  

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        



Załącznik nr 4 

Do REGULAMINU PRACY KOMISJI 

do spraw rozpatrywania wniosków o dofinansowanie inwestycji 

z zakresu ochrony środowiska z budżetu Gminy Krasnosielc 

 

 

PROTOKÓŁ  

z weryfikacji wniosku o wypłatę dotacji z budżetu Gminy Krasnosielc  na inwestycje z 

zakresu ochrony środowiska oraz przeprowadzenia wizji lokalnej u Dotowanego 

Pan/Pani…………………………………….…….zam. w……………………………………... 

złożył/a w dniu……………………….poprawnie wypełniony wniosek 

o numerze…………..………....o wypłatę dotacji z budżetu Gminy Krasnosielc na inwestycję 

z zakresu ochrony środowiska ………………………………………….wraz  z załącznikami: 

1) kserokopia faktury wraz z oryginałem (do wglądu) określająca wartość zakupionych i 

zainstalowanych urządzeń i potwierdzeniem zapłaty, 

2) karty katalogowe urządzenia i certyfikaty CE, 

3) oświadczenie o likwidacji starego źródła ciepła lub starego zbiornika na ścieki, 

4) dokument potwierdzający dokonanie zgłoszenia Staroście Makowskiemu zamiaru 

prowadzenia robót budowlanych jeśli jest wymagany prawem, 

5) dokumentacja fotograficzna nowo zamontowanego urządzenia. 

 

W wyniku weryfikacji wniosku, Komisja stwierdza, że Pan/Pani 

……………………………………. spełnił/a wymogi określone w Regulaminie o udzielaniu 

dotacji celowych z budżetu Gminy Krasnosielc na inwestycje z zakresu ochrony środowiska 

zatwierdzonego Uchwałą Nr XVI/105/2020 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 23 czerwca 2020 

roku ze zm. 

Komisja decyduje o zatwierdzeniu wniosku o wypłatę dotacji w wysokości 

………………………………………………...zł 

(słownie………………………….……………………………………………………………) 

                                                                          

                                                             

Krasnosielc, dn. ………………………. 

Czytelne podpisy członków Komisji:  

 

                                                                             ..………………………………………… 

………………………………………...... 

………………………………………….. 

………………………………………...... 

………………………………………...... 


