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UCHWAŁA NR .............................
RADY POWIATU RACIBORSKIEGO

z dnia ............................. 2011 r.

w sprawie zasad, trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowej z budżetu Powiatu 

Raciborskiego na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem 

i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest 

Na podstawie art. 221 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 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska 

(tekst jedn. Dz.U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150, z późn. 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 RACIBORSKIEGO 

uchwala, co następuje: 
§ 1. Ustala się zasady, tryb udzielania oraz rozliczania dotacji celowej z budżetu Powiatu 

Raciborskiego na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem 
i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest, w formie Regulaminu stanowiącego załącznik Nr 
1 do niniejszej Uchwały. 

§ 2. Prawo do dotacji przysługuje: 

1)podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych, w szczególności: 

a) osobom fizycznym, 

b) wspólnotom mieszkaniowym, 

c) osobom prawnym, 

d) przedsiębiorcom; 

2)jednostkom sektora finansów publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi. 

§ 3. 1. Podmioty ubiegające się o uzyskanie dotacji składają pisemny wniosek. 

2. Udzielenie dotacji nastąpi po pozytywnej weryfikacji wniosku, na podstawie pisemnej umowy 
zawartej między Powiatem Raciborskim a wnioskodawcą. 

3. Rozliczenie dotacji nastąpi na podstawie przedłożonych przez wnioskodawcę dokumentów, 
wymaganych zapisami umowy. 

§ 4. 1. W przypadku ubiegania się o przedmiotową dotację przez podmiot prowadzący działalność 
gospodarczą udzielone dofinansowanie będzie stanowić pomoc de minimis w rozumieniu 
Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 roku . 

2. Przedsiębiorcy ubiegający się o pomoc są zobowiązani do złożenia dokumentów związanych 
z otrzymaną pomocą de minimis, określonych w odrębnych przepisach. 

§ 5. Wyniki konsultacji społecznych projektu niniejszej uchwały, zawierające zestawienie 
zgłoszonych opinii i uwag wraz ze stanowiskiem Zarządu Powiatu stanowią załącznik Nr 2 do niniejszej 
Uchwały. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 
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§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego. 

 

Radca Prawny Kt 1848 

Elżbieta Topór
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Uzasadnienie

Azbest jest substancją stwarzającą szczególne zagrożenie dla środowiska, której 

wykorzystywanie, przemieszczanie oraz eliminowanie dozwolone jest przy zachowaniu szczególnych 

środków ostrożności. Obecnie wiadomo, iż może być szkodliwy dla zdrowia. Na mocy polskiego 

prawa azbest może być wykorzystywany nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2032r. Największym 

zagrożeniem dla usunięcia azbestu do zakładanego 2032r. jest brak odpowiedniego wsparcia 

finansowego do podejmowania działań na rzecz bezpiecznego usuwania azbestu. 

Podstawowym źródłem finansowania działań w tym zakresie był istniejący do 31 grudnia 

2009r. Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dofinansowanie polegało na 

jednorazowym zwrocie części kosztów modernizacji obiektów budowlanych z zabudowanymi 

elementami zawierającymi azbest. Modernizacja obejmowała takie prace jak: demontaż, transport 

i utylizacja odpadów. 

Z dniem 1 stycznia 2010r. weszły w życie znowelizowane przepisy ustawy Prawo ochrony 

środowiska, które zlikwidowały powiatowe i gminne fundusze ochrony środowiska i gospodarki 

wodnej, a ich dotychczasowe dochody włączono do budżetów odpowiednich jednostek 

samorządowych. Fundamentem tej reformy była uchwalona wcześniej ustawa z dnia 27 sierpnia 

2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), w myśl której nie jest możliwe 

udzielanie dotacji podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych ze środków budżetów 

jednostek samorządowych. Efektem wprowadzonych zmian była utrata możliwości otrzymywania 

przez osoby fizyczne i prawne dotacji na ekoinwestycje, w tym usuwanie azbestu. 

Zgodnie z art. 403 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst 

jedn. Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) do zadań własnych powiatów należy finansowanie 

ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Do zadań tych zalicza się również przedsięwzięcia związane 

z gospodarką odpadami (art. 400a ust. 1 pkt. 8 cytowanej ustawy Prawo ochrony środowiska). 

W dniu 29 października 2010r. uchwalona została ustawa o zmianie ustawy Prawo ochrony 

środowiska (Dz.U. z 2010r., Nr 229, poz. 1498), która przywróciła możliwość udzielania dotacji 

celowej ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego podmiotom niezaliczonym do sektora 

finansów publicznych. W myśl znowelizowanej ustawy Prawo ochrony środowiska zasady udzielenia 

dotacji określa rada powiatu w drodze uchwały. 

Projekt niniejszej uchwały został poddany konsultacjom społecznym zgodnie z zasadami 

i trybem określonymi w Uchwale Nr XLVII/451/2010 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 31 sierpnia 

2010r. oraz uzyskał opinię Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 



Strona 4

Wobec powyższego, w tym stanie prawnym podjęcie niniejszej uchwały jest celowe 

i uzasadnione. 

 

Kierownik Referatu Ochrony 
Środowiska, Gospodarki 

Wodnej i Rolnictwa 

Krzysztof Sporny

Członek Zarządu 

Józef Stukator



Załączniki binarne

Załącznik nr 1 do Uchwały  z dnia 28 października 2010 r.
 
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 2 do Uchwały  z dnia 28 października 2010 r.
 
Zalacznik2.pdf




 


                                     Załącznik Nr 1  
                 do Uchwały Nr…………………… 


     Rady Powiatu Raciborskiego 
    z dnia………………………………     


                                
 


Regulamin przyznawania dotacji celowej z budżetu Powiatu Raciborskiego 
na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, 


usuwaniem oraz unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest na 
terenie Powiatu Raciborskiego 


 
 
 


§1 
 
Regulamin określa zasady, tryb udzielania oraz rozliczania dotacji celowej z budżetu Powiatu 
Raciborskiego na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i 
unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest z obiektów budowlanych znajdujących się na 
terenie Powiatu Raciborskiego. 
 


§2 
 
Z dotacji może skorzystać każdy podmiot wymieniony w §2 uchwały, mający tytuł prawny do 
nieruchomości zlokalizowanej na terenie Powiatu Raciborskiego.  
 
 


§3 
 
1. Dotacja ma charakter częściowej rekompensaty kosztów związanych z likwidacją odpadów 


azbestowych powstałych przy wymianie lub usunięciu pokrycia dachowego, elewacji lub innych 
elementów budowlanych obejmującej: 


1) prace demontażowe, 
2) transport do miejsca unieszkodliwienia, 
3) składowanie na odpowiednim składowisku. 


2. Wysokość dotacji wynosi 50% poniesionych kosztów wymienionych w ust.1, jednak nie więcej 
niż 1000 zł. 


3. Dotacje nie będą udzielane na inwestycje zrealizowane przed datą podjęcia decyzji o udzieleniu 
dotacji. 


§4 
 
1. Warunkiem koniecznym ubiegania się o dofinansowanie inwestycji określonej w § 1 jest 


przedłożenie w Starostwie Powiatowym w Raciborzu wniosku. 
2. Wnioski należy składać do dnia 31 października danego roku, z zastrzeżeniem, iż zakończenie 


wykonania prac nie może przekroczyć terminu 30 listopada danego roku. 
3. Realizacja wniosków odbywać się będzie według kolejności zgłoszeń, do wyczerpania rocznego 


limitu środków finansowych przeznaczonych na zadanie. 
 


§5 
 
1. Podmiot, który chce skorzystać z pomocy de minimis zobowiązany jest do dostarczenia wraz        


z wnioskiem: 
1) oświadczenia o wielkości otrzymanej pomocy de minimis, jaką otrzymał w roku, w którym 


ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o nieotrzymaniu 
takiej pomocy w tym okresie; 


2) informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis określonych w rozporządzeniu 
Rady Ministrów na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach 
dotyczących pomocy publicznej 


 







 


 
 


§6 
 
1. Pozytywna ocena merytoryczna i formalna wniosku jest podstawą do zawarcia umowy pomiędzy 


Powiatem Raciborskim a Wnioskodawcą. 
2. Wnioskodawca zostaje poinformowany o przyznaniu dotacji i terminie podpisania umowy za 


pośrednictwem poczty, telefonicznie lub elektronicznie. 
3. Umowa, o której mowa w pkt. 1 wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
4. Umowa dotacji powinna określać w szczególności: 


1) określenie stron umowy, 
2) datę zawarcia umowy. 
3) nazwę inwestycji, 
4) opis inwestycji, 
5) wysokość udzielonej dotacji, 
6) sposób i terminy przekazania dotacji, 
7) planowany całkowity koszt inwestycji oraz termin rozpoczęcia i zakończenia, 
8) tryb kontroli wykonywania inwestycji, 
9) sposób rozliczenia udzielonej dotacji. 


 
§7 


 
1. Dotowany po otrzymaniu dotacji jest zobowiązany do rozliczenia dotacji w terminie do 30 


dni od daty zakończenia realizacji inwestycji, jednak nie później niż do 15 grudnia danego 
roku. 


2. W rozliczeniu otrzymanych środków uwzględniane będą wyłącznie dokumenty wystawione 
po dacie zawarcia umowy o udzieleniu dotacji. 


3. Wnioskodawca przedkłada Powiatowi Raciborskiemu następujące dokumenty 
rozliczeniowe: 


1) kopię faktury VAT wystawionej przez uprawnioną firmę, 
2) kopię karty przekazania odpadów, 
3) kopię oświadczenia przedsiębiorcy usuwającego wyroby zawierające azbest o 


prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z 
zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych. 


4. Wypłata środków może nastąpić wyłącznie po spełnieniu przez Wnioskodawcę warunków 
zastrzeżonych w umowie. 


5. Dotacja wypłacana jest jednorazowo przelewem na wskazany we wniosku rachunek 
bankowy, bądź gotówką w kasie Starostwa Powiatowego w Raciborzu, w terminie 14 dni od 
daty złożenia dokumentów rozliczeniowych, o których mowa w ust. 3. 
 


 
§8 


 
1. Powiat Raciborski ma możliwość kontroli prawidłowości wykonywania zadania zarówno przed 


przystąpieniem do realizacji, jak również po jego realizacji. 
2. Czynności kontrolnych mogą dokonywać osoby upoważnione. 
3. Zakres kontroli obejmuje w szczególności kontrolę: 


1) zgodności złożonego wniosku ze stanem faktycznym, 
2) wykonania zadania zgodnie z umową, 
3) udokumentowania sposobu realizacji zadania. 


4. Podmioty, które podpisały umowę dotacji, a które z własnej winy nie wywiązały się z wykonania 
zadania nie mogą ponownie ubiegać się o dotację w ciągu następnych dwóch lat. 











Załącznik Nr 2 
do Uchwały Nr……………. 
Rady Powiatu Raciborskiego 
z dnia………………………. 


                                                             
 
 
 
 
 


 


Zestawienie zgłoszonych opinii i uwag do projektu uchwały Rady Powiatu 
Raciborskiego w sprawie zasad, trybu udzielania oraz rozliczania dotacji 
celowej z budżetu Powiatu Raciborskiego na dofinansowanie kosztów 
inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem 
elementów zawierających azbest 
 
 
 
 


Lp. 
Nazwa podmiotu 


opiniuj ącego 
Zestawienie zgłoszonych opinii 


Stanowisko         
Zarządu Powiatu 


1.    
2.    
3.    
…    
…    
…    
…    
 
 
 
 
………………………….   …………………………………………………… 
       (miejscowość,data)                                                (podpis, pieczęć) 
                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      









