
Uchwała Nr ?xŁl3 12017
Zarządu Powiatu w olsztynie

z dnia"!7 stycznia Ż0L7 r.

w sprawie określenia procedury rozpatrylł'ania wnioskólr' o udzielenie dotacji
celowej z budżetu Powiatu Olsztyńskiego na realizację zadań z zakresu ochrony
środowiska i gospodarki wodnej w 2017 r. oraz terminu przyjmowania wniosków.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzqdzie powiatowym
(Dz. U. z2016r.,poz.814zpoŹn.zm.) oraz $ 1 ust.5 pkt2 UchwałyNrXXIl283lz013 Rady Powiatu
w olsztyni e z dnia2l czerwca2\I3 r. w sprawie zasąd udzielania dotacji celowej z budzetu Powiatu
olszĘnskiego na realizację zadań nłiqzanych z ochronq środowiskc oraz lrybu postępowania
w sprawie jej udzielenia i sposobu rozliczenia (Dz. Urz. Woj. Warm. - Maz z Ż013r. poz. 2523)
uchwala się, co następuje:

$ 1. 1. określa się procedutę rozpatrywania wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Powiatu
olsztyńskiego na rea\izację zadan z za}cesu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
w Ż0L7 roku zgodnie z zaŁącznikiem do niniejszej uchrł'ały.

2. Ustala się termin przyjmowania wniosków o udzielenie dotacji celowej z budŻetu Powiatu
olsztyńskiego na realizację zadan z zabesu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
do dnia 15 kwietnia20l7r.

$ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Zarządu Powiatu w olsztynie

zdnia 3i.. stycznia2OlT r.

Procedura rozpatrywania wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Powiatu
olsztyńskiego na realizację zadaił rwiązanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej
w 2017 roku.

$ 1. Wnioski o udzielenie dotacji celowej z budŻetu Powiatu olsztyńskiego na realtzację zadań
związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej składane są w trybie określonym w uchwale
Nr XXI/28312A8 Rady Powiatu w Olsztynie z dnia2l czerwca2013 r. w sprawie zasad udzielania
dotacji celowej z budżetu Powiatu olsztyńskiego na realizację zadań zwiqzanych z ochronq
środowiska oraz trybu postępowania w sprawie jej udzielenia i sposobu rozliczenia (Dz. Urz. Woj.
Warm. - Maz z 20I3r., poz. 2523).

$ 2. Zobowiązuje się DyrektoraWydziału Gospodarowania Środowiskiem do:
1) zaopiniowaniazłoŻonych wniosków w zakresie zgodności zprzepisami prawa;
Ż) uzyskania opinii komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pozarnej w olsztynie

o celowości rłłnioskowanych zadań w przypadku wnioskow złoŻonych przez jednostki
ochrony przeciwpoŻarowej dotyczących m. in. zwiększania bezpieczeństwa, w tym
bezpteczenstwa przeciwpozarowego.

$ 3. Dopuszcza się możliwość wystąpienia przez Dyrektora Wydziału Gospodarowania
Srodowiskiem do innych organów lub instytucji o opinię w sprawie zasadności finansowania danego
zadania.

$ 4. Wszystkie wnioski wraz z .vqymaganymi opiniami, ptzekazywane są Zarządowi Powiatu
w olsŻynie w jednym terminie.

s 5. w przypadku braku uzupełnienia ptzez wnioskodawce braków formalnych wniosku
w wyznaczonym terminie Zarząd Powiatu w olsztynie, po zapoznaniu się z opinią Wydziału
Go spodarowani a Ś rodowi skiem, odma wia przy znania dotacj i.

$ 6. 1. Sfinansowanie lub dofinansowanie mogą ottzymac dwa wnioski z dane.i gminy Powiatu
olsztyńskiego.
2. Dopuszcza się mozliwość sfinansowania lub dofinansowania większej liczby wniosków z danej
gminy Powiatu olsŹyńskiego w przypadku zŁoŻenia mniejszej liczby wniosków z innych gmin
Powiatu olsztyński ego niz określona w ust. 1.

$ 7 . Przy ocenie wniosków spełniających wymagania formalne Zatząd'Powiatu w olsztynie pracuje
jako komisja konkursowa.

$8.ZarządPowiatuwolsztynieuwzględniającopinie,októrychmowaw$2i3'dokonujeanaltzy
zŁoŻony ch wni o sków o ceniaj ąc :

1) cel, zakres tzeczow i sposób realizacjizadania
2) znaczenie zadania dla zaspokojenia potrzeb wspólnoty lokalnej i ptzyczynienia się do

ochrony i poprawy stanu środowiska w Powiecie olsztyńskim
3) całkowity koszt realizaĄi zadania
4) wysokość zaangażowania wnioskodawcy (wkład tzeczory i finansowy).
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$ 8. 1-Za ktzde z kr'yteriów określonych w $ 8 członek ZarząduPowiatu w olsztynie może przyznać
od 0 do 5 punktoq wypełniając kartę oceny wniosku stanowiącą załącznlkdo niniejszej prócełury.
2. Maksyma|naLiczba punktów nrozliwych do uzyskania od jednego członka Zarządu wynosi 20,
minimalna liczba punktów uzyskanych przez wniosek, uprawniająca do otrzymania dotacji, nrusi
wynieść co najmniej l5 punktówl. W przypadku uzyskania równej liczby punktów decyduje głos
Przewo dni czące go Zarządu.
3. Sfinansowanie lub dofinansorłanie uzyskują wnioski najwyŻej ocenione, z uwzględnieniem $ 6.

$ 9. Rozstrzygnięcie w przedmiocie udzielenia lub odmowy udzielenia dotacji podejmuje na
posiedzeniu Zarząd Powiatu w olsztynie w formie uchw'ały. Uchwała podlega opublikowur'i., .'u
stronach Biuletynu Informacj i Publicznej Powiatu olsztyńskiego.
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l- śrędnia arytmetyczna uzyskana prZęZ Zsumowanie punktów indywidualni e przyananych przezkaŻdego członka
Zarządu Powiatu w olszĘnie i podzieleniu ogólnej liczby zsumowanych punktów przez1lość osób tiorących udział
w ocenie wnionsków.
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Załącznik do procedury rozpatryrvania wniosków
o udzielenie dotacji celowej z budżetu Por.viatu olsztyńskiego

na realizację z'adań zwtązanych
Z ochroną środowiska i gospodarki ''vodnej

w 201 7 roku.
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ZADANIE:

OPINIA WYDZIAŁU GS (z uwzględnieniem uzyskanych opinii):

Lp. Kryteria
Opis realizowanego zadania

(wypełnia W)łdział Gospodarowania Środowiskiem) Punktacja

1

Cel' zakres rzęczory i
spo Sób r ealizacji zadania
- (max. Iiczba
przyznanych pkt - 5)

Ż.

Znaczenie realizacii
zadania dla zaspokoj enia
potrzeb wspólnoty
lokalnej t przy czynienie
się do ochrony i
poprawy stanu
środowiska w Powiecie
olsztyńskim (max.
liczba pr zy znany ch pkt -
5)

't-

Całkowity koszt
reahzacji zadania -

(max. liczba
przyznanych pkt - 5)

4.

Wysokość
zaangtzowanta
wnioskodawcy (wkład
rzeczowy i finansowy) -

(max. Iiczba
przyznanych okt - 5)

ŁĄCZNIE:

OlszĘn, dnia ..

Imię i nazwisko, podpis
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