Uchwała Nr XVIII/137/2011
Rady Miejskiej w Karczewie
z dnia 29 listopada 2011 roku
w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Uchwały Nr XI/67/2011 Rady Miejskiej w
Karczewie z dnia 2 czerwca 2011r. w sprawie zasad, trybu udzielania oraz
rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Karczew na dofinansowanie kosztów
związanych z demontażem, transportem i unieszkodliwianiem odpadów
azbestowych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 1 ustawy z dnia 29 października 2010r. o
zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2010r. Nr 229, poz. 1498), art. 403 ust. 2 i
5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska – (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz.
150 ze zmianami), art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z
2009r. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) uchwala się, co następuje:
§ 1. W Regulaminie udzielania oraz rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy
Karczew na dofinansowanie kosztów zadania polegającego na demontażu, transporcie i
unieszkodliwieniu odpadów zawierających azbest, stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały
Nr XI/67/2011 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 2 czerwca 2011r. wprowadza się
następujące zmiany:
- pkt 8 otrzymuje brzmienie:
„W terminie do dnia 31 października roku, w którym udzielona była dotacja Wnioskodawca
przedkłada Gminie dokumenty rozliczeniowe tj.
1) kopię faktury VAT dokumentującej poniesione wydatki na prace określone w pkt 3
Regulaminu, wystawionej na Wnioskodawcę przez uprawnionego wykonawcę,
2) kopię karty przekazania odpadu zgodną z wzorem określonym w rozporządzeniu
Ministra Ochrony Środowiska z dnia 08.12.2010r. w sprawie wzoru dokumentów
stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2010r. Nr 249, poz. 1673),
3) oświadczenie przedsiębiorcy usuwającego wyroby zawierające azbest o prawidłowości
wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem
właściwych przepisów o rozebraniu pokrycia dachowego i/lub elewacji i transporcie płyt
azbestowo – cementowych przez przedsiębiorcę posiadającego decyzję zezwalającą na
wytwarzanie i transport odpadów niebezpiecznych, wydaną przez Starostę Otwockiego,”
- pkt 9 otrzymuje brzmienie:
„W terminie do dnia 31 października roku, w którym udzielona była dotacja Wnioskodawca
zwraca na konto Gminy niewykorzystaną część dotacji.”
- po pkt 9 dodaje się pkt 10 w brzmieniu:
„W przypadku posiadania niewykorzystanych środków finansowych przeznaczonych w
danym roku na udzielenie dotacji celowej, dopuszcza się możliwość udzielenia dotacji
celowej osobom, które złożyły w roku bieżącym wniosek po dniu 31 lipca, natomiast w latach
następnych po dniu 30 września danego roku. W takim przypadku złożenie dokumentów
rozliczeniowych, o których mowa w pkt 8 oraz zwrot niewykorzystanej części dotacji na
konto Gminy powinny nastąpić w terminie do dnia 31 grudnia danego roku.”

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady
Tadeusz Marton

UZASADNIENIE
W załączniku nr 1 do Uchwały Nr XI/67/2011 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 2
czerwca 2011r. przedłuża się termin przedłożenia dokumentacji rozliczeniowej oraz termin
zwrotu niewykorzystanej części dotacji do dnia 31 października.
W związku z niewykorzystaniem środków finansowych przeznaczonych na dotację w
roku bieżącym celowym jest umożliwienie przyznania dotacji wnioskodawcom, którzy złożyli
wnioski po dniu 31 lipca br.

