
OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW  

Burmistrz Stronia Śląskiego ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów 
zadań inwestycyjnych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie Gminy Stronie Śląskie realizowane na 
zasadach określonych w Regulaminie udzielania dotacji celowych osobom fizycznym oraz wspólnotom 
mieszkaniowym ze środków budżetu Gminy Stronie Śląskie na zadanie służące ograniczeniu niskiej emisji, 
polegające na zmianie systemu ogrzewania w ramach programu „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze 
województwa dolnośląskiego" przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu przyjętego uchwałą Nr XXXIX/256/17 Rady Miejskiej Stronia Śląskiego 
z dnia 29 czerwca 2017 roku, zwanej dalej uchwałą 

1. Wnioski o udzielenie dotacji należy składać w terminie do dnia 31 grudnia 2019 r. w Urzędzie 
Miejskim w Stroniu Śląskim, pokój nr 15.  
Wnioski, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane. Data wpływu wniosku rozumiana jest 
jako data wpływu wniosku do Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim. Kompletne i prawidłowo 
wypełnione wnioski rozpatrywane będą według kolejności zgłoszeń. Wzór wniosku wraz z wykazem 
wymaganych dokumentów jest dostępny w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim, ul, Kościuszki 55, 
57-550 Stronie Śląskie, pokój nr 8 oraz na stronie internetowej Gminy Stronie Śląskie. 

2. Kryteria wyboru wniosków o udzielenie dotacji: 
Ustala się następujące kryteria wyboru zadań do dofinansowania: 

a) formalne, tj. wniosek o udzielenie dotacji powinien być złożony na właściwym formularzu, mieć 
wypełnione wszystkie wymagane pozycje, być opatrzony podpisem beneficjenta, mieć dołączone 
wszystkie wymagane załączniki; 

b) merytoryczne, obejmujące zadania wymienione w uchwale. 

Wnioski będą podlegać ocenie formalnej i merytorycznej. Wnioski niespełniające wymogów 
formalnych określonych w uchwale podlegają odrzuceniu. Po zakwalifikowaniu wniosku, Dotujący  
zawiadomi Beneficjenta o przyznaniu dotacji oraz o terminie i miejscu podpisania umowy. 

3. Wzór umowy o udzielenie dotacji 
Przyznanie dotacji następuje na podstawie umowy cywilno-prawnej o udzieleniu dotacji, zwanej dalej 
umową. Beneficjent podpisując umowę o udzieleniu dotacji zobowiązuje się do realizacji zadania               
w terminach, zakresie i na zasadach w niej określonych. 

4. Rozliczenie dotacji oraz wzór wniosku o rozliczenie dotacji 
Po wykonaniu zadania, Beneficjent przedkłada Dotującemu wniosek o rozliczenie dotacji wraz                
z załącznikami wskazanymi we wzorze wniosku oraz wszystkie wymagane dokumenty zgodnie                
z zapisami umowy, pod rygorem odmowy wypłaty przyznanej dotacji. Po pozytywnej weryfikacji 
złożonych dokumentów nastąpi podpisanie protokołu z wykonania zadania, (co nastąpi po 
przeprowadzeniu oględzin wykonania zadania pod kątem zgodności z umową). Przekazanie 
Beneficjentowi dotacji nastąpi w ciągu 14 dni od daty przekazania środków na rachunek Gminy 
Stronie Śląskie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej                       
we Wrocławiu. Wzór wniosku o rozliczenie dotacji stanowi załącznik do umowy o udzielenie dotacji. 

5. Informacja o środkach odwoławczych 

Złożenie wniosku o udzielenie dotacji nie jest jednoznaczne z uzyskaniem dotacji. Rozstrzygnięcie                 
o przyznaniu dotacji nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania 
administracyjnego i nie przysługuje na nie odwołanie.  

 


