
                                                                                                   

UCHWAŁA Nr XVII/185/12 

RADY GMINY ZŁOTÓW 

z dnia 23 lutego 2012 r. 

 

 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Złotowskiemu 

 

 

 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi 

zmianami) oraz art. 220  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  o finansach publicznych                     

(Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) uchwala się, co następuje: 

 

 

 

          § 1. Gmina Złotów udzieli Powiatowi Złotowskiemu pomocy finansowej w formie 

dotacji celowej w kwocie  10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych)                                

z przeznaczeniem na wsparcie przedsięwzięcia pod nazwą: 

 

 

„ Likwidacja wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, 

inwentarskich i gospodarczych na terenie powiatu złotowskiego w roku 2012”. 

 
         § 2. 1.Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz zasady rozliczenia 

określi umowa pomiędzy Gminą Złotów a Powiatem Złotowskim. 

            

            2. Do zawarcia umowy, o której mowa w ust. 1, upoważnia się Wójta Gminy Zlotów. 

          

 

        § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

 

         W dniu 29 października 2010 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Prawo 

ochrony środowiska (Dz. U. Nr 229, poz. 1498). Akt ten zmienia zasady finansowania 

ochrony środowiska przez gminy i powiaty, a tym samym stanowi, z funkcjonalnego punktu 

widzenia, substytut gminnych i powiatowych funduszy ochrony środowiska i gospodarki 

wodnej, które uległy likwidacji z dniem 1 stycznia 2010 r. w związku z wejściem w życie 

ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami). 

 

         Zgodnie z nowelizacją ustawy - Prawo ochrony środowiska, w art. 403 dodano ust. 3, 

który stanowi, iż finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, o którym mowa  

w ust. 1 i 2 (określających zadania gminy i powiatu w zakresie finansowania ochrony 

środowiska), odbywa się w trybie określonym w przepisach odrębnych, z zastrzeżeniem           

ust. 4 - 6. Przepisami odrębnymi są w tym przypadku przepisy ustawy o finansach 

publicznych.  

 

        Zgodnie z nowymi regulacjami (art. 403 ust. 4 – 6 ustawy Prawo ochrony środowiska), 

dopuszczalne jest finansowanie ochrony środowiska poprzez udzielanie dotacji celowych  

z budżetu gminy lub budżetu powiatu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 

inwestycji. Podmiotami mającymi możliwość ubiegania się o przyznanie dotacji są zarówno 

podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych, w szczególności: osoby fizyczne, 

wspólnoty mieszkaniowe, jak i jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub 

powiatowymi osobami prawnymi. 

 

         Z chwilą wejścia w życie nowelizacji gminy i powiaty otrzymały upoważnienie do 

podejmowania uchwał określających zasady udzielania dotacji celowej, a w szczególności 

kryteriów wyboru inwestycji do finansowania lub dofinansowania oraz trybu postępowania  

w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.  

 

         Powiat Złotowski wystąpił z inicjatywą realizacji przedsięwzięcia pn. „Likwidacji 

wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych na 

terenie powiatu złotowskiego w roku 2012”. Przedsięwzięcie realizowane będzie przy 

wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Poznaniu w kwocie 118 000,00 zł (słownie zł: sto osiemnaście tysięcy 00/100). Pozostały 

budżet przedsięwzięcia stanowić będą środki finansowe pochodzące z budżetu Powiatu 

Złotowskiego w kwocie 50 000,00 zł (słownie zł: pięćdziesiąt tysięcy 00/100), środki 

finansowe pochodzące z budżetów gmin w kwocie łącznej 68 000,00 zł (słownie  

zł: sześćdziesiąt osiem tysięcy 00/100), z czego 10 000,00 zł (słownie zł: dziesięć tysięcy 

00/100) stanowić będzie wkład budżetu Gminy Złotów. W kosztach realizacji przedsięwzięcia 

uczestniczyć będą również beneficjenci w ustalonym procentowym wkładzie. 

 

         Zakłada się, że środki finansowe zadeklarowane przez gminy na realizację 

przedsięwzięcia gminy przekażą na konto Starostwa Powiatowego przed jego rozpoczęciem 

w całości lub w rozbiciu na raty – 50% przed realizacją przedsięwzięcia, a drugie 50% po 

wyczerpaniu środków gminnych, na podstawie zawartej umowy dwustronnej. 

 

         Szczegółowe zasady i tryb finansowania przedsięwzięć związanych z likwidacją 

wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych na 

terenie powiatu złotowskiego w 2012 r. określi Zarząd Powiatu Złotowskiego w drodze 

uchwały.  


