
Uchwała Nr XI/69/2011 
Rady Powiatu Krapkowickiego 
z dnia 25 października 2011 r. 

 
w sprawie: zasad i trybu udzielania dotacji ze środków budżetu powiatu pochodzących z wpływów  

z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych 
za przekroczenie lub naruszenie wymogów korzystania ze środowiska 

Na podstawie  art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. 
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.), w związku z art. 400a ust. 1 pkt 8, 21 i 22 oraz  art. 403 ust. 4, 5, 
6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.) 
Rada Powiatu uchwala, co następuje: 

I. Zasady ogólne i kryteria udzielania dotacji celowej. 

§ 1 

Uchwała określa zasady udzielania z budżetu Powiatu Krapkowickiego dotacji celowej na realizację 
zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, obejmujące kryteria wyboru inwestycji  
do finansowania lub dofinansowania, tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej 
rozliczania. 

§ 2 

1. Z budżetu Powiatu Krapkowickiego mogą być udzielane dotacje celowe na finansowanie lub 
dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej określonych w art. 403 
ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska  realizowanych na terenie Powiatu Krapkowickiego. 

2. Dotacje celowe będą udzielane na inwestycje, które mają na celu osiągnięcie poprawy stanu 
środowiska i zmniejszenia uciążliwości dla mieszkańców Powiatu Krapkowickiego, wynikających  
z zanieczyszczeń środowiska, tj. na: 

1) demontaż konstrukcji budowlanych zawierających azbest i jego utylizację, 

2) budowę kolektorów słonecznych i innych urządzeń wykorzystujących energię ze źródeł 
odnawialnych, 

3) zakup kotłów c.o. posiadających odpowiednie certyfikaty energetyczno-emisyjne oraz innych 
źródeł ciepła zastosowanych w budynkach mieszkalnych. 

3. Dotacja celowa może być udzielona: 

1) podmiotom niezaliczanym 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. 

zwanych dalej wnioskodawcą. 

§ 3 

1. Łączną kwotę dotacji w danym roku budżetowym określa każdorazowo Rada Powiatu 
Krapkowickiego w uchwale budżetowej. 

2. Wysokość udzielonej w danym roku budżetowym dotacji celowej może wynieść dla podmiotów: 

a) określonych w § 2 ust. 3 pkt 1 ppkt a w wysokości do 30 % nakładów inwestycyjnych, 
wynikających z przedłożonych rachunków lub faktur, nie więcej jednak niż 3 000 zł; 

b) określonych w § 2 ust. 3 pkt 1 ppkt b, c i d oraz w § 2  ust. 3 pkt 2 – do 15 % poniesionych 
kosztów inwestycyjnych, jednak nie więcej niż 5 000 zł. 

3. Podstawą obliczenia należnej dotacji, wskazanej w § 2 ust. 2 pkt 1 jest ilość wyrobów 
zawierających azbest, wykazana w „Informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich 
wykorzystania”, o której mowa w § 4 pkt 1 z ograniczeniami w  zakresie limitów wynikającymi 
z § 3 ust.2. 

§ 4 

Dotacja, o której mowa w § 2 ust. 2 pkt 1: 

1) nie dotyczy podmiotów, które nie przedłożyły do właściwego organu „Informacji o wyrobach 
zawierających  azbest ”, o której mowa w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia  
2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz 
wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane 
wyroby zawierające azbest (Dz.U. 2011 Nr 8, poz. 31), najpóźniej do dnia złożenia wniosku; 

2) nie jest udzielana w przypadku rozbiórki konstrukcji budowlanych zawierających azbest 
wykonanej przez Wnioskodawcę we własnym zakresie lub powierzenie jej wykonania 
przedsiębiorcy, który nie posiada obowiązującej decyzji Marszałka Województwa Opolskiego, 
zatwierdzającej „Program gospodarki odpadami niebezpiecznymi zawierającymi azbest”; 

3) nie jest udzielana na pokrycie kosztów związanych z zastąpieniem ich nowymi materiałami.  

II Rozpatrywanie wniosków. 

§ 5 

1. Wnioskodawca ubiegający się o uzyskanie dotacji celowej na zadania określone w § 2 ust. 2 składa 
pisemny wniosek o udzielenie dotacji celowej, stanowiący załącznik, zwany dalej wnioskiem.  

2. Wnioskodawca ubiegający się o dotację celową jest zobowiązany, przed złożeniem wniosku, 
do zapoznania się z niniejszą uchwałą oraz stosowania się do określonego w niej trybu, terminów  
i zasad. 

3. Wniosek składa się do Starosty Krapkowickiego w terminie do dnia 30 września roku 
poprzedzającego rok, w którym ma być udzielona dotacja, z zastrzeżeniem ust. 4. 

4. Wnioski na udzielenie dotacji w 2012 r.  należy złożyć do 30 kwietnia 2012 r. 

5. Wnioski o przyznanie dotacji weryfikuje pod względem formalnym i merytorycznym Naczelnik 
wydziału właściwego ds. Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Krapkowicach. 

6. Decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Zarząd Powiatu po rozpatrzeniu zweryfikowanych 



wniosków. 

7. O decyzji Zarządu wszyscy wnioskodawcy, którzy złożyli wnioski o dotację zostaną poinformowani 
w formie pisemnej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. 

8. Realizacja zatwierdzonych wniosków uzależniona będzie od wysokości środków finansowych 
przeznaczonych w budżecie Powiatu Krapkowickiego na zadania z zakresu ochrony środowiska  
i gospodarki wodnej w danym roku budżetowym. 

 

III Zawarcie umowy w sprawie udzielenia dotacji. Sposób rozliczania dotacji celowej i kontrola 
wykonania dotowanego zadania.  

§ 6 

Udzielenie dotacji celowej następuje na podstawie umowy określającej i zawierającej  
w szczególności: 

1) szczegółowy opis zadania, w tym celu na jaki dotacja została przyznana i termin jego wykonania, 

2) wysokość dotacji celowej udzielonej podmiotowi wykonującemu zadanie i tryb płatności, 

3) termin wykorzystania dotacji celowej, nie dłuższy niż do dnia 15 grudnia danego roku 
budżetowego, 

4) tryb kontroli wykonywania zadania, 

5) termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji celowej i zasady zwrotu niewykorzystanej części 
dotacji celowej. 

§ 7 

1. Podstawą rozliczenia dotacji będą udokumentowane koszty inwestycji (faktury, rachunki, 
wystawione po dniu złożenia wniosku). 

2. W celu rozliczenia inwestycji Powiat zastrzega sobie prawo dokonania kontroli faktycznego 
wykonania inwestycji. 

§ 8 

1. Rejestr udzielanych dotacji celowych prowadzi wydział właściwy ds. Ochrony Środowiska 
Starostwa Powiatowego w Krapkowicach. 

2. Wydział, o którym mowa w ust. 1, składa Zarządowi Powiatu roczne sprawozdanie  
z udzielonych dotacji.  

§ 9 

1. Zarząd może dokonać kontroli prawidłowości wykonywania zleconego zadania. 
2. Czynności kontrolnych dokonują osoby upoważnione przez Zarząd. 
3. Zakres kontroli obejmuje: 

a) wykonanie zadania zgodnie z umową; 

b) udokumentowanie sposobu realizacji zadania; 

c) prowadzenie dokumentacji umożliwiającej ustalenie kosztów realizowanego zadania; 

d) przeznaczenie i wykorzystanie dotacji otrzymanej z budżetu powiatu. 
4. Z czynności kontrolnych sporządza się protokół. 
5. Na podstawie protokołu Zarząd w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w realizacji zadania  

i wykorzystaniu dotacji kieruje do wnioskodawcy stosowne wnioski i zalecenia, wyznaczając termin 



do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości. 
6. W przypadku, gdy wnioskodawca nie usunie stwierdzonych nieprawidłowości lub nie doprowadzi 

do ich usunięcia w wyznaczonym terminie, umowa może być rozwiązana  
ze skutkiem natychmiastowym, a środki finansowe przekazane na jego realizację podlegają 
zwrotowi do budżetu w terminie ustalonym przez Zarząd wraz z odsetkami ustawowymi, 
naliczonymi od dnia przekazania środków na rachunek bankowy podmiotu, któremu przekazano 
dotację. 

§ 10 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 
 

§ 11 
 

1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. 

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

  

 

Przewodniczący  
Rady Powiatu Krapkowickiego 

 
 

Roman Chmielewski 
 

 

 

 

 

 


