Uchwała Nr 198/VIII/2020
Rady Miasta Józefowa
z dnia 29 maja 2020 roku
zmieniająca Uchwałę Rady Miasta Józefowa w sprawie określenia zasad i trybu
udzielania dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie z budżetu miasta, ze
środków pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i
administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia lub naruszenia wymogów
korzystania ze środowiska, zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
obejmujących usuwanie i unieszkodliwianie azbestu
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) art. 400 a ust. 1 pkt 8, 9, 21, 22, 38 i 42, art. 403 ust. 26 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r . Prawo ochrony środowiska (Dz. U . z 2019 r. poz. 1396,
z późn. zm.)
Rada Miasta Józefowa uchwala, co następuje:
§1
W Uchwale nr 168/VIII/2020 Rady Miasta Józefowa z dnia 6 marca 2020 r. w sprawie
określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie z
budżetu miasta, ze środków pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze
środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia lub naruszenia wymogów
korzystania ze środowiska, zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
obejmujących usuwanie i unieszkodliwianie azbestu (Dz. Urz. Woj. Maz. z 19.03.2020 r. ,
poz. 3712) paragrafy 3 – 6 otrzymują następujące brzmienie:
„§ 3
1. Warunkiem udzielenia dotacji jest złożenie pisemnego wniosku przez podmiot
ubiegający się o dotację, zwany dalej Dotowanym.
2. Do wniosku o udzielenie dotacji należy dołączyć:
1) informację o wyrobach zawierających azbest,
2) zdjęcie przedstawiające obiekt, w którym wykorzystywane są lub były wyroby
zawierające azbest.
3. Wnioski o zawarcie umowy o udzielenie dotacji rozpatruje Burmistrz Miasta
Józefowa, zwany dalej Burmistrzem, w kolejności ich wpływu.
4. Realizacja wniosków odbywa się do wysokości nakładów określonych przez Radę
Miasta Józefowa w uchwale budżetowej.
5. W przypadku braku środków na realizację zadań w danym roku budżetowym
Burmistrz informuje Dotowanego o tym fakcie i zawiadamia, że zadanie może zostać
dofinansowane w latach następnych.
§4
1. Udzielenie dotacji odbywa się poprzez zawarcie umowy cywilno-prawnej
z Dotowanym.
2. Nie są kwalifikowane koszty poniesione przez Dotowanego przed zawarciem umowy
dotacji; za datę poniesienia kosztów uznaje się datę wystawienia faktury za wykonane
prace.
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3. Termin rozliczenia dotacji nie może być późniejszy niż 15 grudnia roku budżetowego,
którego dotacja dotyczy.
§5
Burmistrz Miasta Józefowa określi w drodze Zarządzenia:
1) wzór wniosku o udzielenie dotacji,
2) wzór wniosku o wypłatę dotacji,
3) wzór umowy dotacji.
Rozdział 2 Szczegółowe zasady udzielania i rozliczania dotacji
§6
1. Środki finansowe na usuwanie wyrobów zawierających azbest mogą być przeznaczone
na pokrycie kosztów:
1) demontażu wyrobów zawierających azbest,
2) transportu odpadów azbestowych na składowisko ,
3) unieszkodliwienia odpadów poprzez składowanie lub inną metodą zgodną z
obowiązującymi przepisami.
2. Prace związane z transportem i unieszkodliwianiem azbestu mogą być wykonywane
wyłącznie przez podmioty spełniające wymagania określone w przepisach
szczególnych.
3. Wysokość dotacji nie może przekroczyć:
1) kwoty 700 zł brutto za jedną tonę usuwanych odpadów zawierających azbest,
2) kwoty 3000 zł brutto dla jednego Dotowanego w danym roku budżetowym, jeżeli
przedmiotem dotacji jest usuwanie odpadów zawierających azbest z terenu
nieruchomości zabudowanej budynkiem jednorodzinnym, z terenu gospodarstwa
rolnego lub z nieruchomości wykorzystywanej na prowadzenie działalności
gospodarczej,
3) kwoty 1000 zł brutto na jeden lokal mieszkalny w danym roku budżetowym, jeżeli
przedmiotem dotacji jest usuwanie odpadów zawierających azbest z terenu
nieruchomości zabudowanej budynkiem wielorodzinnym.
4. Kwota dotacji określana jest w umowie na podstawie ilości (masy) wyrobów
wskazanej we wniosku i zweryfikowanej w terenie przez pracownika Urzędu Miasta
Józefowa oraz kwot określonych w ust. 3.
6. Wypłata dotacji następuje po złożeniu przez Dotowanego pisemnego wniosku o
wypłatę dotacji, po skontrolowaniu przedłożonych dokumentów przez właściwą
merytorycznie komórkę Urzędu Miasta oraz po przeprowadzeniu kontroli w terenie,
na wskazany we wniosku o wypłatę rachunek bankowy.
5. Wraz z wnioskiem o wypłatę dotacji należy przedłożyć:
1) oświadczenie podmiotu wykonującego prace o miejscu przekazania odpadów
zawierających azbest lub kartę przekazania odpadu,
2) faktury za wykonane prace.
7. Ostateczną ilość usuniętych wyrobów zawierających azbest ustala się na podstawie
faktury za wykonane prace.
8. Wysokość wypłaconej dotacji ustala się na podstawie ostatecznej ilości usuniętych
wyrobów zawierających azbest oraz kwot określonych w ust. 3, przy czym nie może
być ona wyższa niż:
1) faktycznie poniesione przez Dotowanego koszty ,
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2) kwota dotacji określona w umowie, z zastrzeżeniem ust. 9.
9. W przypadku, gdy rzeczywista ilość usuniętych wyrobów jest wyższa niż określona
w umowie dotacji, możliwe jest dokonanie zmiany umowy, jeżeli Miasto dysponuje
środkami finansowymi na ten cel.”

§2
1. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Józefowa
2. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku
Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
Przewodniczący Rady Miasta
Mariusz Batorski
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UZASADNIENIE
do uchwały Rady Miasta Józefowa
zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowych
na finansowanie lub dofinansowanie z budżetu miasta ze środków pochodzących
z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar
pieniężnych za przekroczenia lub naruszenia wymogów korzystania ze środowiska
zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej obejmujących usuwanie
i unieszkodliwianie azbestu
Rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 1 kwietnia 2020 r. Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Warszawie stwierdziło nieważność § 4 ust. 4 i § 6 ust. 5 i 6 Uchwały nr
168/VIII/2020 Rady Miasta Józefowa z dnia 6 marca 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Maz.
z 19.03.2020 r. , poz. 3712).
W związku z powyższym konieczne było ponowne ustalenie zasad udzielania i rozliczania
dotacji oraz uporządkowanie brzmienia paragrafów 3 – 6.

Przewodniczący Rady Miasta
Mariusz Batorski
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