
UCHWAŁA NR XI/100/2015
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU

z dnia 26 sierpnia 2015 r.

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. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 
596 z późn zm.), w związku z art. 411 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (tj. 
Dz. U. 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.), Rada Miejska w Drezdenku uchwala co następuje:

§ 1. Przyjmuje się dotację ze środków  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Zielonej Górze w wysokości 41473,58 zł (słownie czterdzieści jeden tysięcy czterysta 
siedemdziesiąt trzy złote 58/100) na zadanie pn. „Demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie 
odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Drezdenko” w 2015 roku, realizowanego w ramach programu 
priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pod nazwą 
„Gospodarowanie odpadami innymi nuż komunalne, Część 2 – Usuwanie wyrobów zawierających azbest”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Adam Kołwzan
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UZASADNIENIE

W związku z obowiązkiem usunięcia azbestu i wyrobów zawierających azbest do roku 2032 oraz realizacją

programu priorytetowego „Gospodarowanie odpadami innymi nuż komunalne, Część 2 – Usuwanie wyrobów

zawierających azbest” przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej

Górze Gmina Drezdenko złożyła wniosek o udzielenie dofinansowania zadania pn. „Demontaż, zbieranie,

transport oraz unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Drezdenko”.

Gminie Drezdenko, pismem z dnia 27.02.2015 r. (znak: WEI-EI-OZ-40-133/1/15, znak WEI-EI-OZ-40-

133/2/15), przyznano ogółem dofinansowanie wstępne w wysokości do kwoty 43.000,00 zł. Środki

wykorzystane zostały na demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwianie azbestu i wyrobów zawierających

azbest z nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Drezdenko zgłoszonych przez wnioskodawców.

Udział dofinansowania z WFOŚiGW w Zielonej Górze wynosi do 100% wymienionych wyżej kosztów

kwalifikowanych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, usuwanie wyrobów zawierających azbest może być realizowane

wyłącznie przez specjalistyczne firmy, posiadające w tym zakresie odpowiednie uprawnienia. W

postępowaniu zapytania ofertowego kompletną i najbardziej korzystną ofertę przedstawiła firma EXITO

Grzegorz Marek z Gorzowa Wlkp. Przedsiębiorca wywiązał się z umowy zawartej z Gminą Drezdenko z dnia

13.05.2015 r. (znak: GG.6232.3.2.11.2015). W ramach realizacji zadania z terenu Gminy usunięto 7 133,2

m/2) na kwotę 41 473,58 zł (słownie czterdzieści jeden tysięcy czterysta siedemdziesiąt trzy złote 58/100).

Niezbędnym załącznikiem przy składaniu wniosku końcowego do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze jest uchwała rady gminy w sprawie przyjęcia dotacji.

Brak podjęcia uchwały stanowiłby o tym, że złożony wniosek zostałby odrzucony z powodu braków

formalnych, nie podlegałaby dalszej ocenie merytorycznej i nie otrzymałby dofinansowania.

W świetle powyższego podjęcie uchwały jest zasadne.
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