
 

 

UCHWAŁA NR XXXV/317/13 

RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO 

z dnia 21 maja 2013 r. 

w sprawie zakresu i zasad udzielania dotacji osobom fizycznym ze środków budżetu Miasta na realizację 

zadań z zakresu ochrony środowiska 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 

Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.), art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 

20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity 

Dz. U. z 2011 r. Nr 197 poz. 1172 ze zm.), w związku z art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), a także realizując zadania zawarte w „Programie 

Ochrony Środowiska dla miasta Wodzisławia Śląskiego do roku 2015 w perspektywie działań na lata 2016-

2019", przyjętym uchwałą Nr XXVIII/280/13 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 30 stycznia 

2013 rok Rada Miejska Wodzisławia Śląskiego uchwala, co następuje:  

§ 1. Ustala się zakres i tryb udzielania osobom fizycznym dotacji z budżetu Miasta Wodzisławia Śląskiego, 

na zadania z zakresu ochrony środowiska oraz sposób kontroli wykonywania zadań.  

§ 2. Udziela się osobom fizycznym dotacji w następujących zakresach:  

1)przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza – modernizacja systemów ogrzewania oraz montaż 

instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii,  

2)przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami – usuwanie materiałów budowlanych zawierających  

azbest.  

§ 3. Przyjmuje się następujący tryb postępowania w sprawie udzielania osobom fizycznym dotacji oraz 

sposobu kontroli wykonywania zadań:  

1. Do korzystania z dotacji uprawnione są osoby fizyczne będące właścicielami lub posiadaczami innego     

tytułu prawnego do nieruchomości położonych na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego, po spełnieniu     

wymogów zawartych w odpowiednich regulaminach, o których mowa w § 4.  

2. Osoby ubiegające się o uzyskanie dotacji składają pisemne wnioski.  

3. Wnioski rozpatrywane są zgodnie z kolejnością ich składania, w miarę posiadanych przez Miasto     

środków finansowych.  

4. Merytoryczny wydział Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego dokonuje kontroli i oceny realizacji 

zadania, a w szczególności: stanu realizacji zadania, efektywności, rzetelności i jakości wykonania zadania,     

prawidłowości wykorzystania środków publicznych stanowiących dotację do realizacji zadania,     prowadzenia 

prac zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 
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 5. Udzielenie dotacji nastąpi po pozytywnej weryfikacji wniosku oraz sprawdzeniu poprawności 

wykonania zadania, na podstawie pisemnej umowy zawartej pomiędzy Miastem Wodzisław Śl., 

a wnioskodawcą.  

§ 4. Szczegółowe zasady udzielania dotacji na zadania wskazane w § 2, ich maksymalna wysokość oraz 

sposób kontroli wykonywania zadań, określone zostaną w regulaminach udzielania dotacji poszczególnych 

zadań oraz w umowie zawartej pomiędzy miastem Wodzisław Śląski, a wnioskodawcą.  

§ 5. Środki finansowe przeznaczone na udzielenie dotacji z budżetu Miasta pochodzić będą m. in. z opłat za 

korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenie lub naruszenie wymogów 

korzystania ze środowiska w rozumieniu ustawy Prawo ochrony środowiska i ustawy o ochronie przyrody. Ich 

wysokość na dany rok będzie określała uchwała budżetowa.  

§ 6. Traci moc uchwała Nr XLV/441/10 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 29 kwietnia 2010 r. 

w sprawie trybu udzielania dotacji, sposobu ich rozliczania i sposobu kontroli wykonywania zadań, dla osób 

fizycznych, ze środków budżetu Miasta, w tym pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze 

środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia lub naruszenia wymogów korzystania ze 

środowiska.  

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wodzisławia Śląskiego.  

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego.  

  

 

Przewodniczący Rady 

Miejskiej Wodzisławia 

Śląskiego  
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