
 

 

 

 

 

UCHWAŁA Nr XXI /224 /12 

RADY GMINY ZŁOTÓW 

z dnia 28 czerwca  2012 r. 

 

 
w sprawie  uchylenia uchwały 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  o finansach publicznych (Dz. U z 2009 r. Nr 157, poz. 1240  

z   późniejszymi zmianami) uchwala się, co następuje: 

 

 

 

          § 1.  Uchyla się w całości uchwałę Nr XVII/185/12 Rady Gminy Złotów z dnia       

23 lutego 2012 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej  Powiatowi Złotowskiemu      

w formie dotacji celowej w kwocie 10.000 zł 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.    Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Złotów. 

          

 

         § 3.     Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

UZASADNIENIE 

do uchwały Nr XXI/ 224 /12 Rady Gminy Złotów z dnia 28 czerwca 2012 r. 

 

w sprawie uchylenia uchwały Nr XVII/185/12 Rady Gminy Złotów z dnia 23 lutego 2012 r. 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Złotowskiemu. 

 

 

             Zgodnie z art. 400a. ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony 

środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zmianami),  finansowanie ochrony 

środowiska i gospodarki wodnej obejmuje przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami.  

Zgodnie z art. 403 ust. 2 w/w ustawy, finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej 

w zakresie określonym m.in. w art. 400a. ust. 1 pkt 8 należy do zadań własnych gmin. 

Finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, o którym mowa w art. 403 ust. 2 

może polegać na udzieleniu dotacji celowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia              

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z budżetu gminy lub z budżetu powiatu na 

finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji  w  szczególności podmiotów 

niezaliczanych do sektora finansów publicznych.  

Powiat Złotowski, zgodnie z uchwałą Nr XVII/112/2012  Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 

28 marca 2012 r. w sprawie zasad i trybu finansowania przedsięwzięć związanych                  

z likwidacją  wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich            

i gospodarczych na terenie powiatu złotowskiego,  przystąpił do organizacji likwidacji 

wyrobów zawierających azbest przy współpracy gmin powiatu  złotowskiego, w  tym Gminy 

Złotów. 

            Środki na likwidację wyrobów zawierających azbest, zgodnie z w/w uchwałą 

pochodzić mają  z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, budżetu Powiatu 

Złotowskiego oraz budżetów gmin powiatu złotowskiego, w tym z budżetu Gminy Złotów.  

Zgodnie z art. 46 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (jednolity tekst  

Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 ze zmianami), jednostka samorządu terytorialnego 

realizująca zadania z zakresu działania innych jednostek samorządu terytorialnego, na mocy 

porozumień zawartych z tymi jednostkami, otrzymuje od tych jednostek dotacje celowe         

w kwocie wynikającej z zawartego porozumienia, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej.  

            Zgodnie z art. 48 w/w ustawy, szczegółowe zasady i terminy przekazywania dotacji na 

realizację przez jednostkę samorządu terytorialnego zadań na mocy porozumień, o których 

mowa w art. 46, określają te porozumienia.  

 

            W związku z tym, że na wsparcie przedsięwzięć związanych z likwidacją  wyrobów 

zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych na terenie 

powiatu złotowskiego, Gmina Złotów uchwałą Nr XVII/185/12 z dnia 23 lutego 2012 r. 

postanowiła udzielić pomocy finansowej Powiatowi Złotowskiemu, należało orzec jak          

w sentencji.  

            Gmina przekaże środki Powiatowi Złotowskiemu na realizację przedsięwzięć na 

podstawie zawartego porozumienia między Gminą Złotów a Powiatem Złotowskim. 

 

 

 

 

 

 


