
 

 

Uchwała NR IX/66/15 

Rady Gminy Santok 

z dnia 30.06.2015r. 

w sprawie: przyjęcia dotacji ze środków finansowych pozostających w dyspozycji 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze 

 

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

gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 594 ze zm.), art. 127 ust. 1 pkt 1c ustawy z dnia                       

27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.) oraz                    

art. 400a ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony Środowiska (t.j. Dz. U. 

z 2013r., poz. 1232 ze zm.), Rada Gminy w Santoku uchwala, co następuje: 

§ 1 

Gmina Santok postanawia przyjąć dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska     

i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w ramach realizacji Programu NFOŚiGW pn.: 

„Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne. Część 2 - Usuwanie wyrobów 

zawierających azbest” do kwoty 31 535,00 zł (słownie: trzydzieści jeden tysięcy pięćset 

trzydzieści pięć złotych 00/100). 

§ 2 

Upoważnia się Wójta Gminy Santok do zawarcia umowy, o której mowa w § 1. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Santok. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

      Przewodniczący Rady Gminy 

              Tadeusz Boczula 



 

 

 

UZASADNIENIE 

Wójt Gminy Santok złożył stosowny wniosek z dnia 23.01.2015r. do Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Gorze o udzielenie 

dofinansowania na realizację przedsięwzięcia związanego z usuwaniem, transportem                         

i unieszkodliwieniem azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości 

położonych na obszarze Gminy Santok, w ramach Programu Priorytetowego                                    

pn. „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne. Część 2 – Usuwanie wyrobów 

zawierających azbest”. Koszt całości zadania oszacowany został na kwotę 48 039,20 zł. 

Wniosek został rozpatrzony pozytywnie, a Gminie przyznano wstępnie 

dofinansowanie do wysokości 31 535,00 zł w formie dotacji. 

Ostateczna wartość dofinansowania zostanie ustalona na podstawie kompletnego 

podania, po przeprowadzonej całkowitym zakończeniu robót i rozliczeniu finansowym 

zadania, jednakże nie później niż do 30 sierpnia 2015r. 

Przed wystosowaniem ostatecznego wniosku konieczne jest podjęcie uchwały                      

o przyjęciu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej         

w Zielonej Górze do wysokości przyznanej kwoty na realizację przedmiotowej inwestycji.  

W związku z powyższym, uchwalenie niniejszego aktu uważa się za stosowne. 

 


