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UCHWAŁA NR 51/144/19 

ZARZĄDU POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO 

z dnia 12 września 2019 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Gminie Janowice Wielkie dotacji celowej z budżetu 

Powiatu Jeleniogórskiego na dofinansowanie kosztów związanych z usuwaniem wyrobów 

zawierających azbest z terenu Gminy Janowice Wielkie 

Na podstawie art. 403 i art. 400a ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 

środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.) oraz art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 

1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511), Zarząd Powiatu Jeleniogórskiego 

uchwala, co następuje: 

§ 1. Wyraża się zgodę na udzielenie Gminie Janowice Wielkie dotacji celowej z budżetu Powiatu 

Jeleniogórskiego na dofinansowanie kosztów usługi związanej z demontażem, transportem 

i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest w ilości ogółem szacunkowo 4,71 Mg  

z 6 obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie nieruchomości: 

1. Komarno 3, dz. nr 432, obręb 0002 – 0,300 Mg 

2. Komarno 12, dz. nr 399, obręb 0002 – 1,425 Mg 

3. Komarno 60, dz. nr 268, obręb 0002 – 0,060 Mg 

4. Komarno, ul. Spacerowa 2/2, dz. nr 450/16, obręb 0002 – 0,750 Mg 

5. Komarno, ul. Spacerowa 9/2, dz. nr 458/3, obręb 0002 – 2,100 Mg 

6. Trzcińsko 50, dz. nr 171/2, obręb 0006 – 0,075 Mg 

§ 2. Wysokość dotacji ustala się na kwotę 480,42  zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt złotych 

42/100) i jednocześnie nie więcej niż 15% poniesionych kosztów przeznaczonych na cel określony w  §1. 

§ 3. Akceptuje się treść projektu umowy, stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.  

§ 4. Upoważnia się Starostę i Członka Zarządu do podpisania umowy o dotacji. 

§ 5. 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 51/144/19 

Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego 

z dnia 12 września 2019 r. 

UMOWA NR 

zawarta 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 warunki umowy: 

§ 1. Dotujący ze środków budżetu powiatu jeleniogórskiego, w oparciu o Uchwałę Nr IV/26/2019 

z dnia 25 stycznia 2019 r. Rady Powiatu Jeleniogórskiego w sprawie budżetu powiatu 

jeleniogórskiego na 2019 r., udziela Dotowanemu, na jego wniosek, dotację celową na 

dofinansowanie kosztów usługi związanej z demontażem, transportem i unieszkodliwianiem wyrobów 

zawierających azbest w kwocie 480,42 zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt złotych 42/100), w tym 

nie więcej niż 15% kosztów poniesionych na zadanie wymienione w § 2 ust. 1. 

§ 2. 1.  Dotowany zobowiązuje się przeznaczyć dotację na sfinansowanie zadań pn.: „Program 

oczyszczania gminy Janowice Wielkie z azbestu na lata 2011-2032” - obejmujące usunięcie wyrobów 

azbestowych z obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie nieruchomości: 

1. Komarno 3, dz. nr 432, obręb 0002 – 0,300 Mg 

2. Komarno 12, dz. nr 399, obręb 0002 – 1,425 Mg 

3. Komarno 60, dz. nr 268, obręb 0002 – 0,060 Mg 

4. Komarno, ul. Spacerowa 2/2, dz. nr 450/16, obręb 0002 – 0,750 Mg 

5. Komarno, ul. Spacerowa 9/2, dz. nr 458/3, obręb 0002 – 2,100 Mg 

6. Trzcińsko 50, dz. nr 171/2, obręb 0006 – 0,075 Mg 

w ilości łącznej, szacunkowo 4,71 Mg. 

2. Całkowity szacunkowy koszt realizacji  zadania wynosi 3.202,80 zł. 

3. Planowany termin realizacji zadania: 02.09.2019 r. – 30.10.2019 r. 

§ 3. 1.  Dotowany zobowiązuje się do przedstawienia Dotującemu w terminie 14 dni od dnia 

planowanego zakończenia zadania, nie później jednak niż do dnia 14.11.2019 r., potwierdzenia 

uzyskania efektu rzeczowego zadania finansowanego niniejszą dotacją w postaci dokumentów: 

- kopii protokołu odbioru wykonanej usługi, 
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- 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 azbesto prawidłowości 

wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego zgodnie z przepisami sanitarnymi 

i technicznymi. 

2. Dotowany jest zobowiązany do udostępniania Dotującemu, na każde jego wezwanie, 

wszystkich dokumentów źródłowych w celu sprawdzenia prawidłowości sporządzenia 

przedstawionych mu wykazów. 

§ 4. 1.  Dotacja zostanie wypłacona Dotowanemu przelewem na rachunek bieżący prowadzony 

w BNP Paribas Bank Polska S.A. 84 2030 0045 1110 0000 0082 5130 w terminie 14 dni od dnia 

przyjęcia dokumentów określonych w § 3 ust. 1, nie później jednak niż do dnia 20 grudnia 2019 roku. 

2. Za dzień udzielenia dotacji uznaje się dzień obciążenia rachunku Dotującego. 

§ 5. 1.  W niżej określonych przypadkach Dotujący może rozwiązać umowę i postawić dotację 

w stan natychmiastowej wymagalności: 

a) wykorzystania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem określonym w § 2 ust.1, 

b) nie przystąpienia lub odstąpienia od realizacji zadania, będącego przedmiotem dotacji, 

c) nie zakończenia realizacji zadania w terminie określonym w § 2 ust.3  umowy, 

d) niezgodności z prawdą oświadczeń, informacji przekazanych przez Dotowanego, 

e) nie wywiązania się Dotowanego z jakichkolwiek postanowień niniejszej umowy. 

2. Wypowiedzenie umowy nastąpi w formie pisemnej za potwierdzeniem odbioru. 

§ 6. Umowa wygasa z dniem uregulowania przez Dotowanego wszystkich zobowiązań z jej tytułu, 

pod warunkiem wcześniejszego całkowitego rozliczenia zadania finansowanego przyznaną dotacją . 

§ 7. 1.  Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej. 

2. W przypadku wystąpienia okoliczności zmieniających warunki realizacji zadania, na które 

Dotowany pomimo zachowania należytej staranności nie miał wpływu oraz nieprzewidzianych 

okoliczności mogących wystąpić po stronie Dotującego, dopuszcza się możliwość zmiany warunków 

niniejszej umowy. 

§ 8. Dodatkowe warunki umowy : 

a) W razie odstąpienia od realizacji zadania, Dotowany niezwłocznie poinformuje o tym Dotującego. 

b) Korespondencja między stronami prowadzona będzie na adresy ich siedzib, podane 

w umowie. 

c) Dotowany nie może przelać swoich praw lub obowiązków wynikających z niniejszej umowy na 

osoby trzecie. 

§ 9. 1.  W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy prawa 

polskiego, szczególnie Kodeksu Cywilnego. 

2. Strony oddają się pod jurysdykcję Sądu właściwego dla siedziby Dotującego. 
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§ 10. Niniejsza umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których 

dwa otrzymuje Dotowany. 

Dotowany                                                                                      Dotujący
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Uzasadnienie 
Na realizację Programu usuwania azbestu z terenu powiatu jeleniogórskiego w zakresie 

dofinansowania kosztów usług związanych z demontażem, transportem i unieszkodliwianiem 

wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych, przeznaczone zostały środki finansowe 

budżetu Powiatu Jeleniogórskiego w wysokości 20% wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze 

środowiska i administracyjnych kar pieniężnych w roku budżetowym. 

Zgodnie z art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska  

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.), do zadań Powiatu należy finansowanie ochrony 

środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 tejże ustawy,  

w którym to jako przedmiot finansowania ochrony środowiska wskazano m. in. przedsięwzięcia 

związane z gospodarką odpadami (pkt 8). 

Zadanie wskazane przez Gminę Janowice Wielkie spełnia kryterium określone w zapisach 

ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz Uchwały Nr 28/105/11 Zarządu 

Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 29 czerwca 2011 r. zmienionej Uchwałą Nr 131/398/17 z dnia 

22 lutego 2017 r. w sprawie zasad, trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowej z budżetu 

Powiatu Jeleniogórskiego na dofinansowanie kosztów związanych z usuwaniem wyrobów 

zawierających azbest z terenu powiatu jeleniogórskiego i może być przedmiotem finansowania na 

bazie środków przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej 

z budżetu Powiatu.  

Rozmiar zadania i wysokość kosztów całkowitych nie budzą zastrzeżeń. Całkowity koszt 

zadania oszacowano na kwotę 3.202,80 zł. Wysokość wnioskowanej dotacji na poziomie 15% 

kosztów całkowitych spełnia kryterium i nie przekracza maksymalnej wysokości, tj. 15%  ustalonej 

przez Zarząd Powiatu Jeleniogórskiego. 

W ramach zadania do usunięcia wyrobów zawierających azbest przewidzianych jest 4,71 Mg z 

6 nieruchomości zlokalizowanych na terenie gminy Janowice Wielkie. 

Zadanie jest planowane do realizacji w okresie od 02.09.2019 r. do 30.10.2019 r. 

Wniosek spełnia wymagania formalne i merytoryczne, dlatego uzyskał pozytywną ocenę 

Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze. 

Uwzględniając powyższe, uchwalono jak w treści uchwały. 
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