
ZARZ^DZENIE Nr 20/2012
Wojta Gminy Nowe Ostrowy

z dnia 12 kwietnia 2012r.

W sprawie wykonania uchwaty Rady Gminy Nowe Ostrowy w sprawie zasad i
trybu post^powania przy udzielaniu dotacji celowej na realizacj^ zadania
zwiqzanego z usuwaniem azbestu i wyrobow zawierajqcych azbest na terenie
gminy Nowe Ostrowy

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o
samorzgdzie gminnymf Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz.
220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z
2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz.
1457, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173,
poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz.
420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, nr 40, poz. 230, Nr
106, poz. 675; z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr
149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281), w wykonaniu uchwaty Nr X/61/11 Rady
Gminy Nowe Ostrowy z dnia 24 sierpnia 2011r. w sprawie zasad i trybu
post^powania przy udzielaniu dotacji celowej z budzetu gminy na realizacj^
zadania zwi^zanego z usuwaniem azbestu i wyrobow zawieraj^cych azbest na
terenie gminy Nowe Ostrowy (Dz.Urz. Woj. todz z 2011r.Nr 291, poz. 2969 z 07
pazdziernika 2011K) zarzqdza sie_, co nast^puje:

§ 1. Przyjmuje si§ do stosowania zasady i tryb post^powania przy udzielaniu
dotacji celowej z budzetu gminy na realizacje, zadania zwiqzanego z usuwaniem
azbestu i wyrobow zawieraj$cych azbest na terenie gminy Nowe Ostrowy
okreslone w uchwale Rady Gminy Nowe Ostrowy, o ktorej mowa wyzej.

§ 2. Okresia sie_ wzor umowy dotacji celowej z budzetu gminy na realizacje_
zadania zwiqzanego z usuwaniem azbestu i wyrobow zawieraj^cych azbest z
nieruchomosci znajdujqcych SJQ na terenie gminy Nowe Ostrowy w brzmieniu
jak w zat^czniku Nr 1 do niniejszego zarzqdzenia.

§ 3. Okresia sie, wzor sprawozdania z realizacji zadania zwi^zanego z usuwaniem
azbestu i wyrobow zawierajqcych azbest z nieruchomosci znajduj^cych si$ na
terenie gminy NoWe Ostrowy w brzmieniu jak w zatqczniku Nr 2 do niniejszego
zarzqdzenia.

§ 4. Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.
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Zatqcznik Nr 1 do Zarzqdzenia Nr 20/2012
Wojta Gminy Nowe Ostrowy
z dnia 12 kwietnia 2012r.

U M O W A Nr /

Zawarta w dniu w pomi^dzy:

Gmina_ Nowe Ostrowy reprezentowanq przez:

Wojta Gminy Nowe Ostrowy - Zdzistawa Kostrzew^

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Nowe Ostrowy- Matgorzaty Sottysiriskiej,

zwana dalej ,,Dotujqcym",

a

zam

zwanym/i w dalszej czejci ,,Dotowanym,"

na podstawie uchwaty Nr X/61/11 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 24 sierpnia 2011r. w
sprawie zasad i trybu poste_powania przy udzielaniu dotacji celowej z budzetu gminy na
realizacje zadania zwiqzanego z usuwaniem azbestu i wyrobow zawierajqcych azbest na
terenie gminy Nowe Ostrowy (Dz.Urz. Woj. todzk. z 2011r. Nr 291, poz. 2969 z 07
pazdziernika 2011r.).

§1

1. Przedmiotem umowy jest udzielenie przez Dotujqcego i przyj^cie przez Dotowanego
dotacji celowej z budzetu gminy Nowe ostrowy na realizacj^ zadania zwiqzanego z
usuwaniem azbestu i wyrobow zawieraja_cych azbest, zgodnie z danymi zawartymi we
wniosku zlozonym przez Dotowanego w dniu ,
z nieruchomosci potozonej w miejscowosci
Dziata oznaczona numerem ewidencyjnym w obr^bie
geodezyjnym

2. Zadanie zwiqzane z usuwaniem azbestu i wyrobow zawierajgcych azbest z
nieruchomosci, o ktorej mowa w ust. 1, zgodnie z zakresem okreslonym we wniosku,
wymienionym w ust. 1 obejmuje:
1) demontaz pokrycia lub innych wyrobow zawierajqcych azbest*,
2) transport odpadow do miejsca unieszkodliwiania,
3) unieszkodliwienie poprzez sktadowanie odpadow niebezpiecznych na

uprawnionym sktadowisku lub utylizacja azbestu przez uprawniony zaktad.
3. Integralna. CZQSC niniejszej umowy stanowi wniosek Dotowanego, o ktorym mowa w

ust. 1



§2

W celu wykonania zadania, o ktorym mowa w § 1 niniejszej umowy, Dotowany
zobowiqzuje SJQ zlecic realizacj^ zadania wytqcznie wyspecjalizowanej firmie
wytonionej przez Gmine_ Nowe Ostrowy w trybie ustawy Prawo Zamowieri
Publicznych, a w przypadku gdy nie b^dzie obowi^zku jej stosowania w oparciu o
zasad^ rownego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystosci.

§ 3

1. Dotowany zobowigzuje SJQ do wykonania zadania okreslonego w § 1 niniejszej
umowy w terminie do dnia 31 pazdziernika roku.

2. Dotujqcy zobowiqzuje si$ jednorazowo przekazac Dotowanemu dotacje celowq
w wysokosci (stownie /100)
na realizacje zadania okreslonego w § 1 niniejszej umowy.

3. Ostateczna wartosc dotacji zostanie ustalona w oparciu o dokumenty przedtozone
Dotujgcemu, o ktorych mowa w ust. 7 i stanowic b^dzie refundacjs poniesionych
kosztow.

4. Dotacja celowa zostanie przekazana przez Dotujqcego przelewem na konto wskazane
przez Dotowanego Nr

5. Przekazanie dotacji celowej z budzetu gminy nastqpi w terminie 14 dni od dnia
ztozenia sprawozdania z realizacji zadania wraz z kompletem dokumentow
wymienionych we ust. 7.

6. Wykorzystanie dotacji celowej nast^puje przez zaptatQ za zrealizowane zadanie,
okreslone w § 1, na ktore dotacja zostata udzielona.

7. Dotowany w celu uzyskania dotacji celowej w terminie do 15 listopada przedktada
Dotuja_cemu w formie pisemnej nast^pujqce dokumenty:
1) sprawozdanie z realizacji zadania, o ktorym mowa w § 1 niniejszej umowy

zgodnie ze wzorem sprawozdania stanowia_cym zatqcznik Nr 2 do Zarza_dzenia
Nr 20/ 2012 Wojta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie
wykonania uchwafy rady Gminy Nowe Ostrowy w sprawie zasad i trybu
post^powania przy udzielaniu dotacji celowej na realizacje zadania zwiqzanego z
usuwaniem azbestu i wyrobow zawierajqcych azbest na terenie gminy Nowe
Ostrowy.

2) Jnformacje o wyrobach zawieraja.cych azbest", o ktorej mowa w rozporza_dzeniu
Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie wymagan w zakresie
wykorzystywania wyrobow zawierajqcych azbest oraz wykorzystywanla i
czyszczenia instalacji lub urza.dzeri, w ktorych byty lub s^ wykorzy sty wane wyroby
zawierajqce azbest (Dz.U. z 2011r.Nr 8, poz. 31),

3) oswiadczenie, ze zadanie, o ktorym mowa w Umowie Nr / z dnia
..., zostato wykonane przez przedsi^biorc^ (wyspecjalizowana firme^)

posiadajqca. przewidziane przepisami prawa stosowne uprawnienia.
4) oryginat lub poswiadczonq za zgodnosc z oryginatem kopi^ faktury VAT lub

rachunku, wystawionej na Dotowanego przez Przedsi^biorcQ, za wykonanie
zadania okreslonego w § 1 niniejszej umowy, z datg wystawienia po zawarciu
niniejszej umowy oraz po zrealizowaniu zadania, o ktorym mowa w § 1 niniejszej
umowy, •



5) oryginat lub poswiadczonq za zgodnosc z oryginatem kopie. dowodu zaptaty
faktury VAT lub rachunku. Jezeli termin ptatnosci jest pozniejszy niz data ztozenia
dokumentow dowod zaptaty nalezy dostarczyc niezwtocznie po dokonaniu
zaptaty, nie pozniej jednak niz 7 dni po otrzymaniu dotacji.

6) oswiadczenie Przedsie_biorcy usuwajqcego azbest i wyroby zawierajqce azbest o
zakresie i prawidtowosci wykonania prac oraz o czyszczeniu terenu z pytu
azbestowego, zachowaniem wtasciwych przepisow technicznych i sanitarnych,
zgodnie z § 8 ust. 3 rozporzgdzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobow i warunkow
bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobow zawierajqcych azbest (Dz.U. z
2004r. Nr71, poz. 1673).

§ 4
1. Dotujqcy zastrzega sobie prawo do dokonania kontroli faktycznego wykonania

inwestycji polegajqcej na realizacji zadania , o ktorym mowa w § 1 niniejszej umowy.
2. Dotacja celowa udzielona Dotowanemu przez Dotujqcego:

1) wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem,
2) pobrana nienaleznie lub w nadmiernej wysokosci

podlega zwrotowi Dotuj^cemu wterminie i na zasadach okreslonych w ustawie z
dnia 29 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240
z poz. zm.)

3. Wydatkowanie przez Dotowanego dotacji celowej niezgodnie z przeznaczeniem
okreslonym przez Dotujqcego w niniejszej umowie, jest naruszeniem dyscypliny
finansow publicznych zgodnie z ustawq z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialnosci
za naruszenie dyscypliny finansow publicznych (Dz.U.z 2005r. Nr 14, poz. 114 z poz.
zm.) zwanq dalej ,,Ustawa/'.

4. Osoba, ktora popetnita czyn naruszajqcy dyscyplin^ finansow publicznych okreslony
przez Ustawe. obowigzujqcq w czasie jego popetnienia, ponosi odpowiedzialnosc za
naruszenie dyscypliny finansow publicznych na zasadach okreslonych przez Ustawe..

§5
Dotowany zobowiqzuje S'IQ do nieodptatnego udost^pnienia terenu w celu wykonania
zadania obje_tego dotacjg.

i

§6
)

Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogq bye dokonane jedynie za zgodq obu stron w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci z zastrzezeniem § 2 ust. 2.

§7

W sprawach nieuregulowanych niniejszq umowq be^dq miaty zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, Ustawy o finansach publicznych oraz Ustawy o odpowiedzialnosci za naruszenie
dyscypliny finansow publicznych.

§8

Wszelkie spory mogqce powstac w zwiqzku z zawarciem niniejszej umowy rozstrzygane
przez sad miejscowo wtasciwy dla siedziby Dotujqcego.



§9

Umowa niniejsza zostata sporzqdzona w4 jednobrzmiqcych egzemplarzach, z ktorych
otrzymujq: Dotujqcy-3 egz., Dotowany 1 egz.

Dotujqcy: Dotowany:


