UCHWAŁA NR LXVI/354/2010
RADY MIEJSKIEJ W SZCZYRKU
z dnia 22 lipca 2010 r.
w sprawie: zasad i trybu udzielania dotacji osobom fizycznym, które ubiegają
się o dofinansowanie odbioru, transportu i utylizacji materiałów
zawierających azbest.
Rada Miejska w Szczyrku, działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art.
40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 nr 142 poz. 1591 z późn. zm. ), art. 221 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2009 nr 157 poz. 1240).
u c h w a l a, co następuje:
§ 1.
1) Prawo otrzymania dotacji z budżetu Gminy Szczyrk przysługuje osobie
fizycznej, która dokona na terenie Gminy Szczyrk likwidacji azbestowych
pokryć dachowych lub elewacji z nieruchomości, do której posiada tytuł
prawny.
2) Dotacje będą udzielane na utylizację pokryć dachowych i/lub elewacji
zawierających azbest.
3) Szczegółowy tryb postępowania o udzielenie dotacji, sposób jej rozliczania
oraz sposób kontroli wykonywania zleconego zadania określają następujące
załączniki do uchwały:
a) Załącznik nr 1 – ”Regulamin przyznawania dofinansowania na usuwanie
i utylizację odpadów niebezpiecznych, zawierających azbest pochodzących
z budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie Gminy Szczyrk.”
b) Załącznik nr 2 - „Wniosek o przyznanie dofinansowania z budżetu gminy
na likwidację pokryć dachowych lub elewacji zawierających azbest
z budynków na terenie Gminy Szczyrk.”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.
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Załącznik nr 1
do Uchwały Nr
LXVI/354/2010
Rady Miejskiej
w Szczyrku
z dnia 22 lipca 2010 r.
Zalacznik1.pdf
Regulamin przyznawania dofinansowania na usuwanie i utylizację odpadów
niebezpiecznych zawierających azbest, pochodzących z budynków
mieszkalnych i gospodarczych na terenie Gminy Szczyrk
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr
LXVI/354/2010
Rady Miejskiej
w Szczyrku
z dnia 22 lipca 2010 r.
Zalacznik2.pdf
Wniosek o przyznanie dofinansowania z budżetu gminy na likwidację pokryć
dachowych i/lub elewacji zawierających azbest z budynków na terenie
Gminy Szczyrk
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