
UCHWAŁA NR XIX/149/2012
RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE

z dnia 21 czerwca 2012 r.

w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Prószków na dofinansowanie 
demontażu, odbioru, transportu i unieszkodliwianie materiałów zawierających azbest 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 
142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 403 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 ze zm.) Rada Miejska 
w Prószkowie uchwala co następuje: 

Rozdział 1.
Warunki ogólne 

§ 1. Określa się zasady i tryb udzielania oraz sposób rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Prószków na 
realizację zadań z zakresu ochrony środowiska tj.: demontażu, odbioru, transportu i unieszkodliwiania wyrobów 
zawierających azbest z terenu gminy Prószków. 

§ 2. 1. Dotacja celowa może być udzielona podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych, 
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, tj. osobom fizycznym, 
wspólnotom mieszkaniowym, osobom prawnym, przedsiębiorcom oraz jednostkom sektora finansów publicznych 
będących gminnymi osobami prawnymi na nieruchomości do której podmiot ten posiada tytuł prawny. 
W przypadku posiadania innego tytułu prawnego, niż własność należy dołączyć zgodę właściciela nieruchomości. 
W przypadku budynku, do którego prawo własności posiada kilka osób, należy dołączyć zgodę wszystkich 
współwłaścicieli na realizację przedsięwzięcia. 

2. Pomoc osobom fizycznym będącym przedsiębiorcami nie będzie udzielana na usuwanie wyrobów 
azbestowych pozyskiwanych w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej. 

3. Środki finansowe przeznaczone na udzielanie dotacji celowej pochodzić będą z budżetu gminy Prószków. 

4. Łączną kwotę środków na dotacje, udzielane na podstawie niniejszej uchwały w danym roku budżetowym, 
określa każdorazowo uchwała budżetowa. 

5. Podstawą otrzymania dotacji celowej ze środków budżetu gminy jest umowa dotacji zawarta 
z wnioskodawcą. 

Rozdział 2.
Zasady szczegółowe udzielenia dotacji 

§ 3. 1. Dotacja na realizację zadań określonych w § 1 dotyczy wyłącznie kosztów związanych z usunięciem 
materiałów zawierających azbest. Dotacja nie obejmuje kosztów rekonstrukcji obiektów budowlanych. 

§ 4. 1. Wielkość dotacji może w miarę posiadanych środków, wynieść do 100% wartości zadania. 

2. Dotacja jest przyznawana w kolejności złożenia wniosków z uwzględnieniem pilności utylizacji wyrobów 
azbestowych. Najniższy stopień pilności decyduje o wcześniejszym przyznaniu dotacji. 

3. Osoba ubiegająca się o dotację celową na usunięcie wyrobów zawierających azbest składa pisemny wniosek 
do Burmistrza Prószkowa. 

4. Burmistrz Prószkowa powiadamia pisemnie wnioskodawcę o wysokości przyznanej dotacji celowej lub 
odmowie udzielenia dotacji. 

Rozdział 3.
Nabór wniosków 

§ 5. 1. Burmistrz Prószkowa w ramach posiadanych środków w budżecie gminy będzie ogłaszał konkurs na 
uzyskanie dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy. 

2. Burmistrz Prószkowa określi wzór wniosku oraz wzór umowy o dotację. 
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Rozdział 4.
Umowa w sprawie udzielenia dotacji celowej, sposób jej rozliczenia i kontrola wykonania zadania. 

§ 6. 1. Udzielenie dotacji celowej następuje na podstawie umowy dotacji. 

2. Przeprowadzenie procedury wyboru wykonawcy zadania zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych lub 
z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji oraz szczegółowe rozliczenie dotacji będzie zrealizowane przez Urząd 
Miejski w Prószkowie. 

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe 

§ 7. 1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa. 

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, na tablicy ogłoszeń 
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Prószkowie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Prószków. 

3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego. 

 

Przewodniczący Rady 

Klaudia Lakwa
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