
UCHWAŁA NR VI/54/2015
RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE

z dnia 25 czerwca 2015 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu na realizację zadania pn. "Usuwanie 
wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu pleszewskiego".

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013, poz. 594 ze 
zmianami) oraz art. 216 ust. 2 pkt. 5, art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 
z 2013, poz. 885 ze zmianami) Rada Miejska uchwala:

§ 1. Udziela się z budżetu Miasta i Gminy pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu z przeznaczeniem na 
dofinansowanie zadania pn."Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu pleszewskiego".

§ 2. Pomoc finasowa o której mowa w § 1 niniejszej uchwały zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze 
środków budżetu na 2015 rok w wysokości nie większej niż 12.000,00 zł.

§ 3. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków 
określone zostaną w umowie pomiędzy Powiatem Pleszewskim, a Miastem i Gminą Pleszew.

§ 4. Do zawarcia umowy upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie

do uchwały Nr VI/54/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 czerwca 2015 roku.

Art.18. ust. 1 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 ze zmianami) 
stanowi, że do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile 
ustawy nie stanowią inaczej. Art. 220 ustawy z dnia 27.08.2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 
885 ze zmianami) stanowi, że z budżetu może być udzielona pomoc finansowa innym jednostkom samorządu 
terytorialnego. W myśl art. 216 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych wysokość tej mocy określa organ 
stanowiący jednostki samorządu terytorialnego odrębną uchwałą. Zgodnie z art. 403 ust. 1 i 2 w związku 
z art. 400 a ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska (tj. Dz. U. z 2008 roku Nr 
25, poz. 150 ze zmianami) Do zadań własnych gmin jak i powiatów należy finansowanie ochrony środowiska 
i Gospodarki wodnej między innymi w zakresie przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami. Wzorem roku 
ubiegłego organizowanie prac związanych z usuwaniem azbestu realizowane jest przez powiat. Wyłoniony 
w wyniku przetargu wykonawca będzie wykonywał usługi na obiektach zakwalifikowanych przez poszczególne 
gminy, na podstawie wniosków złożonych przez właścicieli nieruchomości. Środki na realizację zadania pochodzą 
z budżetów gmin uczestniczących w projekcie, budżetu powiatu oraz dotacji przyznanej z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Tak jak w roku 2014 dofinansowanie obejmowało będzie 
pokrycie w 100% kosztów związanych z demontażem, transportem i utylizacją wyrobów zawierających azbest. 
W świetle powyższego podjęcie uchwały jest uzasadnione.
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