
-Projekt- 
Uchwała Nr L/ …. /2010 

Rady Powiatu Wodzisławskiego 
z dnia 26 sierpnia 2010 roku 

 
 

w sprawie: udzielenia ze środków budŜetu Powiatu pomocy finansowej w formie dotacji 
celowej dla Gmin Powiatu Wodzisławskiego na realizację zadań w zakresie 
ochrony środowiska. 

 
Na podstawie art. 7a oraz art. 12 pkt 11) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 ze zm.), art. 216 ust. 2 pkt 5 
i art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, 
poz. 1240) oraz art. 403 ust. 1 w związku z art. 400a ust. 1 pkt 8) i 21) ustawy z dnia 27 
kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r., Nr 25,  
poz. 150 ze zm.) 
 

Rada Powiatu Wodzisławskiego  
uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

 
1.  Udziela się ze środków budŜetu Powiatu pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla:  

1) Gmin Powiatu Wodzisławskiego na realizację zadania pod nazwą: „Likwidacja  
i utylizacja azbestu” w wysokości: 
Gmina Godów                        22 257,91 zł, 
Miasto Pszów                         48 000,00 zł, 
Gmina Mszana                       13 479,40 zł, 
Miasto Rydułtowy                 13 803,50 zł, 
Gmina Gorzyce                      20 000,00 zł, 
Gmina Lubomia                     12 816,00 zł, 
Miasto Wodzisław Śl.            20 000,00 zł, 
Gmina Marklowice                  5 600,00 zł, 

2) Miasta Wodzisławia Śl. na realizację zadania pod nazwą: „Wymiana źródeł ciepła  
w budynkach mieszkalnych znajdujących się na terenie miasta Wodzisławia 
Śląskiego” w wysokości 25 000 zł. 

3) Miasta Wodzisławia Śl. na realizację zadania pod nazwą „Odbiór, transport  
i utylizacja odpadów medycznych z aptek prowadzących działalność na terenie miasta 
Wodzisławia Śląskiego” w wysokości 3 000 zł. 

2. Szczegółowe warunki przekazania, wykorzystania i rozliczenia pomocy finansowej 
określone zostaną w umowach zawartych między Powiatem Wodzisławskim a Gminami, 
o których mowa w ust. 1. 

 
§ 2 

 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wodzisławskiego. 

 
§ 3 

 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 



Uzasadnienie 
do uchwały Nr L/ …. /2010 

Rady Powiatu Wodzisławskiego 
z dnia 26 sierpnia 2010 roku 

 
w sprawie: udzielenia ze środków budŜetu Powiatu pomocy finansowej w formie dotacji 

celowej dla Gmin Powiatu Wodzisławskiego na realizację zadań w zakresie 
ochrony środowiska. 

 
 
 W 2009 roku gminy Powiatu Wodzisławskiego zwróciły się z wnioskami o udzielenie 
dotacji z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację  
w 2010 roku zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej. W związku  
z likwidacją z dniem 1 stycznia 2010 r. Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej finansowanie wnioskowanych zadań odbywa się bezpośrednio  
z budŜetu powiatu, w oparciu o obowiązujący plan budŜetowy, uwzględniający planowane na 
2010 rok przedsięwzięcia w zakresie ochrony środowiska, które były podstawą sporządzenia 
planu wydatków PFOŚiGW, ujętego w budŜecie powiatu na 2010 rok.  
Wobec powyŜszego udziela ze środków budŜetu Powiatu pomocy finansowej w formie 
dotacji celowej dla:  

1) Gmin Powiatu Wodzisławskiego na realizację zadania pod nazwą: „Likwidacja  
i utylizacja azbestu” w wysokości: 
Gmina Godów                        22 257,91 zł, 
Miasto Pszów                         48 000,00 zł, 
Gmina Mszana                       13 479,40 zł, 
Miasto Rydułtowy                 13 803,50 zł, 
Gmina Gorzyce                      20 000,00 zł, 
Gmina Lubomia                     12 816,00 zł, 
Miasto Wodzisław Śl.            20 000,00 zł, 
Gmina Marklowice                  5 600,00 zł, 

2) Miasta Wodzisławia Śl. na realizację zadania pod nazwą: „Wymiana źródeł ciepła  
w budynkach mieszkalnych znajdujących się na terenie miasta Wodzisławia 
Śląskiego” w wysokości 25 000 zł, 

3) Miasta Wodzisławia Śl. na realizację zadania pod nazwą „Odbiór, transport  
i utylizacja odpadów medycznych z aptek prowadzących działalność na terenie miasta 
Wodzisławia Śląskiego” w wysokości 3 000 zł. 

 
 

Zastępca Naczelnika 
Wydziału Ochrony Środowiska 

 
mgr inŜ. Ewa Zając 


