
 

 

- P R O J R K T -  

Uchwała Nr….  /2022 

Rady Powiatu Wągrowieckiego 

z dnia  23 lutego 2022 roku. 

w sprawie udzielenia przez Powiat Wągrowiecki pomocy finansowej Gminie 

Damasławek na realizację zadania 

 

 

Na podstawie art. 7a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 

2020r. poz. 920 z późn.zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009r. finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z poźn. zm.) Rada Powiatu 

Wągrowieckiego uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Udziela się pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Damasławek  na 

dofinansowanie przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami i ochroną 

powierzchni ziemi polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest zgodnie 

z „Programem usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy 

Damasławek na lata 2011-2032”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

§ 2.  Pomoc finansowa, o której mowa w § 1 zostanie udzielona ze środków budżetu 

Powiatu na 2022 rok w wysokości 2 025 zł  

           (słownie: dwatysiącedwadzieściapięćzłotych00/100). 

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wągrowieckiego. 

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

           Przewodnicząca 

Rady Powiatu Wągrowieckiego 

 

 

  ………………………………. 

         /Małgorzata Osuch/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Uzasadnienie 

do Uchwały Nr    / 2022 

Rady Powiatu Wągrowieckiego 

z dnia 23 lutego 2022r.  

w sprawie udzielenia przez Powiat Wągrowiecki pomocy finansowej Gminie Damasławek na 

realizację zadania 

 

Zgodnie z art. 7a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym powiaty, 

związki i stowarzyszenia powiatów mogą sobie wzajemnie bądź innym jednostkom samorządu 

terytorialnego udzielać pomocy, w tym pomocy finansowej. Art. 216 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 

sierpnia 2009r. o finansach publicznych zezwala, aby wydatki budżetu jednostki samorządu 

terytorialnego zostały przeznaczone na realizację zadań określonych w odrębnych przepisach, 

m.in. na pomoc rzeczową lub finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego, 

określoną odrębną uchwałą przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego. 

Natomiast art. 220 ustawy o finansach publicznych stanowi, że z budżetu jednostek samorządu 

terytorialnego może być udzielona innym jednostkom samorządu terytorialnego pomoc finansowa 

w formie dotacji celowej lub pomoc rzeczowa.  

W związku z powyższym z budżetu powiatu zostanie udzielona pomoc finansowa w formie 

dotacji celowej dla Gminy Damasławek na dofinansowanie w 2022r. realizacji „Programu 

usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Damasławek na lata 2011-2032” w 

kwocie  2 025 zł.  

W rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 roku w sprawie wymagań 

w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i 

oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywany wyroby zawierające 

azbest (Dz.U. z 2011r.  Nr 8, poz. 31) określono w § 2 i 3, iż wyroby zawierające azbest 

wykorzystuje się w sposób niestwarzający zagrożenia dla środowiska i zdrowia ludzi w terminie 

do dnia 31 grudnia 2032 r. Instalacje lub urządzenia zawierające azbest oczyszcza się przez 

usunięcie wyrobów zawierających azbest lub ich wymianę na bezazbestowe w sposób 

niestwarzający zagrożenia dla środowiska i zdrowia ludzi w terminie do dnia 31 grudnia 2032r. 

Z danych zawartych w „Programie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla 

powiatu wągrowieckiego” uchwalonym przez Radę Powiatu Wągrowieckiego  w dniu 

18.12.2019r. uchwałą Nr XV/127/2019 w sprawie uchwalenia „Programu ochrony środowiska dla 

powiatu wągrowieckiego na lata 2019-2022 z perspektywą do roku 2026”, którego integralną 

część stanowi „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla powiatu 

wągrowieckiego” wynika, iż na terenie powiatu znajduje się ok. 23 616,715 Mg (na terenie 

Gminy Damasławek 4 951,683 Mg) wyrobów zawierających azbest.  

Koszt usunięcia pokryć zawierających azbest jest większy od innego rodzaju wyeksploatowanych 

pokryć z uwagi na konieczność usunięcia ich przez wyspecjalizowane firmy oraz konieczność 

unieszkodliwienia odpadu niebezpiecznego. Usunięcie wyrobów zawierających azbest jest 

przedsięwzięciem kosztownym, często przekraczającym możliwości finansowe przeciętnych 

właścicieli nieruchomości. Samorządy opracowują programy usuwania wyrobów zawierających 

azbest. Współdziałanie samorządów gminnych i powiatowych poprzez przyznanie pomocy 

finansowej przez Powiat na realizację gminnych programów usuwania wyrobów zawierających 

azbest ma na celu usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu w określonym w 

rozporządzeniu terminie. 

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 

 

          Przewodnicząca 

Rady Powiatu Wągrowieckiego 

 

  ………………………………. 

          /Małgorzata Osuch/ 


