
UCHWAŁA  NR  V/40/15
RADY  MIEJSKIEJ  TRZCIANKI

z dnia 12 lutego 2015 r.

w  sprawie  udzielenia  pomocy  finansowej  powiatowi  czarnkowsko-
trzcianeckiemu  na  realizację  zadania  pod  nazwą  „Likwidacja  wyrobów
zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych
na terenie powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego w 2015 roku”

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2013, poz. 594 ze zm.) w związku z art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013
r., poz. 885 ze zm.) Rada Miejska Trzcianki uchwala, co następuje:

   §  1. Wyraża  się  zgodę  na  zawarcie  porozumienia  pomiędzy  powiatem
czarnkowsko-trzcianeckim, a gminą Trzcianka na realizację zadania polegającego na
finansowaniu przedsięwzięć związanych z likwidacją wyrobów zawierających azbest
na terenie powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego, w roku 2015.

      § 2. Pomoc finansowa, o której mowa w § 1, zostanie udzielona w formie dotacji
celowej  ze  środków  budżetu  na  rok  2015,  w  wysokości  25.000,00  zł  (słownie:
dwadzieścia pięć tysięcy złotych).

      § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzcianki.

      § 4. Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia. 



Uzasadnienie

do  projektu  uchwały  w  sprawie  udzielenia  pomocy  finansowej  powiatowi
czarnkowsko-trzcianeckiemu  na  realizację  zadania  pod  nazwą  „Likwidacja
wyrobów  zawierających  azbest  z  budynków  mieszkalnych,  inwentarskich
i gospodarczych na terenie powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego w 2015 r.”

     Do zadań własnych gmin, na podstawie art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001  r.  Prawo ochrony  środowiska  (Dz.U.  z  2013  r.,  poz.  1232  ze  zm.),  należy
finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
Ponadto, zgodnie z „Programem usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest
stosowanych na terytorium Polski”, który zakłada oczyszczenie kraju z ww. wyrobów
do końca 2032 roku, gminy są zobowiązane do organizowania usuwania wyrobów
zawierających azbest.
W związku  z  powyższym,  gmina  Trzcianka  wspólnie  z  powiatem  czarnkowsko-
trzcianeckim  przystępuje  do  realizacji  przedsięwzięcia  związanego  z  likwidacją
wyrobów zawierających azbest.
Zgodnie  z  regulaminem  określającym  zasady  i  tryb  finansowania  przedsięwzięć
związanych  z  likwidacją  wyrobów  zawierających  azbest  na  terenie  powiatu
czarnkowsko-trzcianeckiego, do korzystania ze środków przeznaczonych na ten cel
uprawnieni są właściciele nieruchomości położonych na terenie powiatu, w obrębie
których występują wyroby azbestowe.
     Środki na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia pochodzą z Wojewódzkiego
Funduszu  Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej,  z  budżetu  powiatu
czarnkowsko-trzcianeckiego  oraz  z  budżetów  poszczególnych  gmin  powiatu
czarnkowsko-trzcianeckiego.
        


