
UCHWAŁA NR 62/180/19
ZARZĄDU POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO

z dnia 31 października 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zmianę umowy o dotacji celowej dla Gminy Janowice Wielkie 
z budżetu Powiatu Jeleniogórskiego na dofinansowanie kosztów związanych z usuwaniem  

wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Janowice Wielkie

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(Dz. U. z 2019 r., poz. 511 z późn. zm.),  Zarząd Powiatu Jeleniogórskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na zmianę umowy o dotacji celowej dla Gminy Janowice Wielkie
z budżetu powiatu jeleniogórskiego na dofinansowanie kosztów związanych z usuwaniem wyrobów 
zawierających azbest z terenu Gminy Janowice Wielkie.

§ 2. Akceptuje się treść aneksu do umowy.
§ 3. Upoważnia się Starostę i Członka Zarządu do podpisania aneksu do umowy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

Starosta Jeleniogórski

Krzysztof Wiśniewski

Członek Zarządu Powiatu

Artur Smolarek

Wicestarosta Jeleniogórski

Jarosław Kotliński
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Załącznik do uchwały Nr 62/180/19

Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego

z dnia 31 października 2019 r.

ANEKS NR 1/2019
do umowy o dotacji nr 145/2019 z dnia 12 września 2019 r.

zawarty w Jeleniej Górze dnia ........................... 2019 r. pomiędzy  Powiatem Jeleniogórskim                  
z siedzibą w Jeleniej Górze przy ul. Kochanowskiego 10, 58-500 Jelenia Góra, który reprezentują:

Krzysztof Wiśniewski - Starosta Jeleniogórski
Artur Smolarek - Członek Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego
przy kontrasygnacie Grażyny Bojęć - Skarbnika Powiatu Jeleniogórskiego,
zwanym dalej Dotującym,
a Gminą Janowice Wielkie z siedzibą w Janowicach Wielkich przy ul. Kolejowej 2, którą 

reprezentuje:
Kamil Kowalski – Wójt Gminy Janowice Wielkie
przy kontrasygnacie  Roberta Gudowskiego  – Skarbnika Gminy Janowice Wielkie,
zwaną dalej Dotowanym.
Strony ustaliły zgodnie następujące zmiany do umowy:

§ 1. W § 2. ust. 3. umowy zmienia się planowany  termin realizacji zadania 
z  02.09.2019 r. – 30.10.2019 r. na 02.09.2019 r. – 12.11.2019 r.

§ 2. Treść § 3. ust. 1. otrzymuje brzmienie:
„§ 3.1. Dotowany zobowiązuje się do przedstawienia Dotującemu w terminie 8 dni od dnia 

planowanego zakończenia zadania, nie później jednak niż do dnia 20.11.2019 r., potwierdzenia 
uzyskania efektu rzeczowego zadania finansowanego niniejszą dotacją
w postaci dokumentów:

- kopii protokołu odbioru wykonanej usługi,
- kopii umowy z Wykonawcą usługi,
- zdjęcia obiektu z azbestem i po jego usunięciu,
- kopii karty przekazania odpadów na składowisko,
- zbiorczego zestawienia rachunków i faktur,
- kserokopii rachunków i faktur, sprawdzonych pod względem merytorycznym, formalno
– rachunkowym i zatwierdzonych do zapłaty przez skarbnika gminy, potwierdzone za zgodność 
z oryginałem,

- kopii oświadczenia przedsiębiorcy usuwającego wyroby zawierające azbest o prawidłowości 
wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego zgodnie z przepisami sanitarnymi 
i technicznymi”.
§ 3. Pozostałe warunki umowy pozostają bez zmian.
§ 4. Niniejszy aneks sporządzony został w czterech jednobrzmiących egzemplarzach,

z których dwa otrzymuje Dotowany.
Dotowany                                                                                      Dotujący

Id: B590A454-DE3A-40F1-88A1-1BCFF34E258D. Uchwalony Strona 1 z 1



Uzasadnienie

Na dofinansowanie kosztów związanych z demontażem, transportem
i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych z terenu
Gminy Janowice Wielkie w roku bieżącym Powiat Jeleniogórski udzielił Gminie Janowice
Wielkie dotację celową, zgodnie z umową nr 145/2019 z dnia 22 września 2019 r. Zmiana
warunków umowy spowodowana jest odstąpieniem z dniem 21.10.2019 r. od realizacji
zadania wykonawcy,z którym Gmina podpisała umowę na usunięcie wyrobów
zawierających azbest.W związku z tym, Gmina Janowice Wielkie musiała zawrzeć umowę
z nowym wykonawcą, który zobowiązał się zrealizować zadanie w terminie do dnia
12.11.2019 r. Należało zatem wydłużyć termin przedłożenia dokumentów
potwierdzających uzyskanie efektu rzeczowego zadania finansowanego uzyskaną dotacją
przez Gminę. Powyższe zmiany nie wpływają na zmianę kwoty dotacji.

Zaistniała zmiana w stanie faktycznym wymaga uwzględnienia jej w umowie o dotacji
celowej, dlatego też przychylono się do wniosku i uchwalono jak w treści uchwały.
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