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UCHWAŁA NR XV/108/11
RADY POWIATU STALOWOWOLSKIEGO

z dnia 28 grudnia 2011 r.

w sprawie zasad, trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowej z budżetu Powiatu 
Stalowowolskiego na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem 

i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest 

Na podstawie art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 
1240 z późn. zm.) w związku z art. 403 ust. 1 ust. 400a ust. 1 pkt. 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo 
ochrony środowiska (tekst jedn. Dz.U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150, z póź. zm.) oraz art. 12 pkt 11 ustawy 
z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. 
zm.) Rada Powiatu Stalowowolskiego uchwala co następuje: 

§ 1. 

1. Ustala się zasady, tryb udzielania oraz sposób rozliczania dotacji celowej z budżetu Powiatu 
Stalowowolskiego na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem 
i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest powstałych przy wymianie lub usunięciu pokrycia 
dachowego z obiektów budowlanych znajdujących się na terenie Powiatu Stalowowolskiego. 

2. Środki finansowe na udzielenie dotacji określonej w ust. 1 pochodzić będą z budżetu Powiatu 
Stalowowolskiego. 

3. Z dotacji może skorzystać osoba fizyczna spełniająca następujące warunki: 

a) jest właścicielem nieruchomości lub dysponuje nieruchomością na cele budowlane, z której usuwane 
będzie pokrycie dachu, 

b) zobowiązuje się wykonać prace, zatrudniając specjalistyczną firmę posiadającą stosowne uprawnienia 
tj. decyzję marszałka województwa zatwierdzającą program gospodarki odpadami, 

c) przedłoży potwierdzone zgłoszenie organowi administracji architektoniczno – budowlanej dotyczące 
wykonania robót budowlanych lub prawomocne pozwolenie na budowę , w przypadku, gdy podczas 
rozbiórki elementów budowlanych zawierających azbest nastąpiłaby przebudowa obiektu, 

d) dołączy kopię decyzji marszałka województwa zatwierdzającą program gospodarki odpadami wydanej 
dla podmiotu dokonującego usunięcia odpadów najpóźniej z chwilą dostarczenia faktury lub rachunku. 

4. Dotacja nie przysługuje w przypadku usuwania azbestu z obiektów budowlanych związanych 
z prowadzeniem działalności gospodarczej. 

5. Podmioty ubiegające się o uzyskanie dotacji składają pisemny wniosek, którego wzór stanowi Załącznik 
do niniejszej uchwały. 

§ 2. 

1. Dotacja ma charakter częściowej rekompensaty kosztów związanych z likwidacją odpadów przy realizacji 
inwestycji, o której mowa w §1 ust. 1. 

2. Dotacja przyznawana jest w wysokości 10 zł za m2 powierzchni dachu, jednak nie więcej niż 1000 zł 
(słownie: jeden tysiąc złotych) na przedsięwzięcia zrealizowane nie wcześniej niż w 2011 roku. 

3. Realizacja wniosków odbywać się będzie według kolejności zgłoszeń, do wyczerpania rocznego limitu 
środków finansowych przeznaczonych na zadanie określonych uchwałą budżetową na dany rok. 

4. Decyzję w sprawie przyznania pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla podmiotu, w ramach 
środków finansowych określonych w uchwale budżetowej, podejmuje Zarząd Powiatu Stalowowolskiego. 
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§ 3. 

1. Dotacji udziela się na podstawie umowy zawieranej przez Powiat Stalowowolski z podmiotem 
realizującym inwestycję. 

2. Umowa dotacji powinna określać w szczególności: 

a) opis planowanego do realizacji zadania, w tym cel na jaki dotacja została przyznana, 

b) termin i miejsce wykonania planowanego zadania, 

c) wysokość dotacji celowej udzielanej podmiotowi wykonującemu zadanie i tryb płatności, 

d) termin wykorzystania dotacji, nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia danego roku budżetowego, 

e) termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji celowej, 

3. Podmiot otrzymujący dotację nie może wykorzystać otrzymanych środków na inny cel niż określony 
w umowie. 

§ 4. 

1. Warunkiem rozliczenia dotacji celowej przez Powiat Stalowowolski jest przedłożenie przez podmiot 
następujących dokumentów rozliczeniowych: 

a) oryginał faktury lub rachunek wystawiony przez uprawnioną firmę posiadającą decyzję marszałka 
województwa zatwierdzającą program gospodarki odpadami, 

b) kopię decyzji marszałka województwa zatwierdzającą program gospodarki odpadami wydanej dla 
podmiotu dokonującego usunięcia odpadów. 

2. Rozliczenie wykonania zadania przez podmiot winno nastąpić w terminie do 14 dni od jego zakończenia. 

§ 5. 

1. Powiatowi przysługuje prawo kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji. 

2. Kontrola może być prowadzona w trakcie realizacji zadania bądź po jego wykonaniu. 

3. Zakres kontroli obejmuje przede wszystkim: 

a) zgodność wykonania zadania z zawartą umową, 

b) udokumentowanie realizowanego zadania, 

c) sprawdzenie dokumentów potwierdzających przeznaczenie i wykorzystanie dotacji otrzymanej 
z budżetu Powiatu Stalowowolskiego. 

4. Z czynności kontrolnych sporządza się protokół. 

§ 6. 

Zapewnia się jawność postępowania w sprawie przyznania dotacji poprzez publikację naboru wniosków 
o przyznanie dotacji i uchwał Zarządu Powiatu Stalowowolskiego w tej sprawie w Biuletynie Informacji 
Publicznej Powiatu Stalowowolskiego www.stalowowolski.bip.podkarpackie.eu. 

§ 7. 

W sprawach dotyczących zwrotu udzielonych dotacji stosuje się przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. 
o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.). 

§ 8. 

Uchyla się Uchwałę Nr XIII/85/11 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie 
zasad, trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowej z budżetu Powiatu Stalowowolskiego na 
dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem 
elementów zawierających azbest. 
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§ 9. 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Stalowowolskiego. 

§ 10. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podkarpackiego. 

Załącznik do Uchwały Nr XV/108/11

Rady Powiatu Stalowowolskiego

z dnia 28 grudnia 2011 r.

Zalacznik1.doc

Wniosek o udzielenie dotacji celowej z budżetu Powiatu Stalowowolskiego na dofinansowanie kosztów 
inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających 

azbest. 
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