UCHWAŁA NR XXV/225/2012
RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE
z dnia 29 listopada 2012 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr X/69/2011 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie
określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie działań proekologicznych związanych z ochroną
środowiska i gospodarki wodnej oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej
rozliczania na terenie Miasta i Gminy Sztum.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity w Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 403 ust. 2-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
środowiska (tekst jednolity w Dz. U. z 2001 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.), Rada Miejska w Sztumie uchwala, co
następuje:
§1
W załączniku nr 1 do Uchwały Nr X/69/2011 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 sierpnia 2011 r., tj. regulaminie
udzielania dotacji na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz trybu udzielania
i sposobu jej rozliczania na terenie miasta i gminy Sztum, wprowadza się następujące zmiany:
1. § 5 ust. 7 otrzymuje brzmienie: „Do obliczenia kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia przyjmuje się
współczynnik
efektywności
kosztowej
za
demontaż,
zbieranie,
transport
i unieszkodliwianie lub zabezpieczenie 1 Mg odpadu zawierającego azbest określany każdorazowo przez
Wojewódzki
Fundusz
Ochrony
Środowiska
i Gospodarki
Wodnej
w Gdańsku w ramach ogłaszanych konkursów”.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum.
§3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak
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Uzasadnienie
Zmiana zapisu dotyczącego obliczania kosztów kwalifikowanych zadań związanych z demontażem,
zbieraniem, transportem i unieszkodliwianiem lub zabezpieczaniem 1 Mg odpadów zawierających azbest
związana jest z sukcesywnym podnoszeniem poziomu współczynnika efektywności ekologicznej przez
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w ramach ogłaszanych przez
niego konkursach adresowanych do samorządów terytorialnych. Zmieniony zapis umożliwi udzielanie
zainteresowanym podmiotom dotacji na wyższym poziomie.
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