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UCHWAŁA NR X/67/2011
RADY POWIATU JAROSŁAWSKIEGO

z dnia 28 czerwca 2011 r.

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Jarosławskiego na finansowanie 
lub dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej. 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2001 r Nr 142 poz.1592,z późn. zm). oraz art. 403 ust.1 ust.4 i ust 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo 
ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r Nr 25, poz.150 z późn. zm), art.221 ust.3 ustawy z dnia 27 
sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,poz. 1240 z późn. zm.), 

Rada Powiatu Jarosławskiego uchwala co następuje: 

§ 1. Określa się zasady udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Jarosławskiego na finansowanie lub 
dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej. 

§ 2. Dotacji celowych udziela Zarząd Powiatu Jarosławskiego na podstawie uchwalonego przez Radę Powiatu 
rocznego budżetu. 

§ 3. 1. Środki budżetowe na ochronę środowiska i gospodarkę wodną mogą być przeznaczane na inwestycje 
związane z: 

1) ochroną wód; 

2) modernizacją i budową urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej; 

3) gospodarką odpadami; 

4) ochroną powierzchni ziemi; 

5) państwowym monitoringiem środowiska i innymi systemami kontrolnymi i pomiarowymi oraz z badaniami 
stanu środowiska a także z systemami pomiarowymi zużycia wody i ciepła; 

6) gromadzeniem i przetwarzaniem danych związanych z dostępem do informacji o środowisku; 

7) prowadzeniem obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują 
te ruchy; 

8) ochroną powietrza; 

9) wspomaganiem wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz wprowadzaniem bardziej 
przyjaznych dla środowiska nośników energii; 

10) wspomaganiem działalności związanej z wytwarzaniem biokomponentów i biopaliw ciekłych; 

11) wspomaganiem ekologicznych form transportu; 

12) działaniem z zakresu rolnictwa ekologicznego bezpośrednio oddziałującym na stan gleby, powietrza i wód, 
w szczególności prowadzeniem gospodarstw rolnych produkujących metodami ekologicznymi, położonych na 
obszarach podlegających ochronie na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody; 

13) ochroną przyrody, w tym urządzaniem i utrzymaniem terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków; 

14) profilaktyką zdrowotną dzieci zamieszkałych na obszarach, na których występują przekroczenia standardów 
jakości środowiska; 

15) edukacją ekologiczną oraz propagowaniem działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju; 

16) współfinansowaniem projektów inwestycyjnych, kosztów operacyjnych i działań realizowanych z udziałem 
środków pochodzących z Unii Europejskiej niepodlegających zwrotowi; 

17) innymi zadaniami służącymi ochronie środowiska i gospodarce wodnej wynikającymi z zasady 
zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa. 

§ 4. 1. Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji, o których mowa w § 2 mogą być 
udzielane: 
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1) podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, w szczególności: 

a) osobom fizycznym, 

b) wspólnotom mieszkaniowym, 

c) osobom prawnym, 

d) przedsiębiorcom 

2) jednostkom sektora finansów publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi. 

§ 5. 1. Ocenę i wybór wniosków o udzielenie dotacji dokonuje się w oparciu o następujące kryteria: 

1) zgodności z planem wydatków budżetowych uchwalonych przez Radę Powiatu Jarosławskiego; 

2) efektywności ekologicznej – eliminacja zanieczyszczeń i uciążliwości dla środowiska, stopień powiązania 
inwestycji z innymi działaniami na rzecz ochrony środowiska, oddziaływania na świadomość ekologiczną 
społeczeństwa; 

3) efektywności ekonomicznej – koszt inwestycji, w tym jednostkowy koszt uzyskania efektu ekologicznego, 
koszt eksploatacji, okres zwrotu nakładów, wielkość ryzyka inwestycyjnego, rentowność przedsięwzięcia, 
niewymierne korzyści ekologiczne; 

4) zasięgu oddziaływania inwestycji – na terenie jednej gminy, kilku gmin, powiatu czy o zasięgu ponad 
powiatowym; 

5) spełniania przez wnioskodawcę wymogów formalnych, wynikających z obowiązujących przepisów prawa 
i niniejszego regulaminu. 

§ 6. 1. Dotacji, z wyjątkiem powiatowych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, 
udziela się na podstawie umowy zawieranej przez Powiat Jarosławski z podmiotem realizującym inwestycję, po 
rozpatrzeniu przez Zarząd Powiatu wniosku. 

2. Zarząd Powiatu może powołać komisje do rozpatrzenia wniosków. 

3. Wniosek o dotacje, którego wzór załączony został do uchwały składa się Zarządowi Powiatu za 
pośrednictwem Wydziału Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa do dnia 15 września roku poprzedzającego 
rok, w którym będzie udzielona dotacja. 

Załącznik do Uchwały Nr X/67/2011

Rady Powiatu Jarosławskiego

z dnia 28 czerwca 2011 r.
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Załącznik do Uchwały Nr X - 67-2011 

4. W ramach posiadanych środków finansowych Zarząd Powiatu może przyjmować wnioski o dotację także po 
upływie terminu o którym mowa w ust.3. 

5. Ostateczną decyzje o udzieleniu datacji podejmuje Zarząd Powiatu. 

§ 7. 1. Umowa dotacji powinna określać w szczególności: 

1) wysokość dotacji, zakres rzeczowy zadania inwestycyjnego, na które przekazuje się dotację; 

2) planowany koszt inwestycji i termin jej zakończenia; 

3) termin i sposób wypłaty dotacji oraz termin jej wykorzystania, nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia danego roku 
budżetowego; 

4) termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji oraz termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji, zgodnie 
z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. 
zm.); 

Zalacznik1.doc
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5) zakres uprawnień kontrolnych Powiatu związanych z wykorzystaniem dotacji; 

6) sankcje za nieprawidłową realizację umowy dotacji. 

§ 8. Przyznanie dotacji uzależnione jest od przeznaczenia na cel określony we wniosku, kwoty minimum 30% 
całkowitej wartości zadania ze środków własnych. 

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Jarosławskiego. 

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Podkarpackiego. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu 
Jarosławskiego 

Leszek Szczybyło


