
UCHWAŁA NR XXII/190/2020 
RADY MIEJSKIEJ W SOŚNICOWICACH 

z dnia 29 lipca 2020 r. 

w sprawie zmiany Uchwały nr VI/52/2019 Rady Miejskiej w Sośnicowicach z dnia 16 kwietnia 2019r. 
w sprawie zasad i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowych  na dofinansowanie 

kosztów z zakresu ochrony środowiska, związanych z usuwaniem wyrobów budowlanych zawierających 
azbest z budynków mieszkalnych, gospodarczych oraz garażowych na terenie Gminy Sośnicowice, 

realizowanych przez osoby fizyczne i Wspólnoty Mieszkaniowe 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2020r. 
poz. 713) w związku z  art. 403 ust. 4 pkt 1 lit. a i b, ust. 5 i ust 6  oraz art. 400a ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1219), Rada Miejska w Sośnicowicach 
uchwala, co następuje: 

§ 1. W załączniku do uchwały nr VI/52/2019 Rady Miejskiej w Sośnicowicach z dnia 16 kwietnia 2019r.  
w sprawie zasad i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowych  na dofinansowanie kosztów 
z zakresu ochrony środowiska, związanych z usuwaniem wyrobów budowlanych zawierających azbest 
z budynków mieszkalnych, gospodarczych oraz garażowych na terenie Gminy Sośnicowice, realizowanych 
przez osoby fizyczne i Wspólnoty Mieszkaniowe, wprowadza się następujące zmiany: 

1. Treść § 1 ust. 10 otrzymuje brzmienie: „10. Dotacje celowe realizowane będą w oparciu o środki 
finansowe pozyskiwane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 
lub środki budżetu gminy przy czym wysokość udzielonych dotacji nie może przekroczyć wysokości środków 
przewidzianych na ten cel w budżecie Gminy Sośnicowice na dany rok kalendarzowy.” 

2. Treść § 3 ust. 13 otrzymuje brzmienie: „13. Wykaz Wnioskodawców objętych dofinansowaniem może 
stanowić podstawę do sporządzenia przez Gminę Sośnicowice wniosku o dofinansowanie do Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, który zatwierdza Burmistrz Sośnicowic.” 

3. Treść § 3 ust. 14 otrzymuje brzmienie: „14. Wykonawcą zadania w danym roku kalendarzowym na 
terenie całej Gminy Sośnicowice  będzie jeden przedsiębiorca wybrany zgodnie z przepisami ustawy Prawo 
zamówień publicznych.”4 Treść § 3 ust. 16 otrzymuje brzmienie: „16. Umowa dotacji na dofinansowanie 
zadania inwestycyjnego polegającego na usuwaniu wyrobów budowlanych zawierających azbest pomiędzy 
Gminą Sośnicowice a Wnioskodawcą sporządzana będzie w formie umowy cywilnoprawne. W przypadku 
dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 
niezbędna jest pozytywna decyzja Zarządu WFOŚiGW w Katowicach w sprawie dofinansowania zadania.” 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sośnicowic. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego. 
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