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Uchwała xrłłłl 8 non
Zarządu Powiatu w olsztynie
z d,nia Ąe xiza:nlą Ż017 r.

w sprawie określenia drugiego terminu przyjmowania wniosków o udzielenie
dotacji celowej z bu<lżetu Powiatu olszĘńskiego na realizację zadań z zakresu
ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2017 r.' zadań podlegających
sfinansowaniu lub dofinansowaniu oraz procedury rozpatrywania zlożonych
wniosków.

Na podstawie art. 32 ust. I ustawy z dnia5 czerwca 1998 r. o samorzqdzie powiatowym
(Dz. U. z2016 r'poz.8I4 zpożn. zm.) oraz $ l ust. 7 i 8 Uchwały Nr XXI/28312013 Rady Powiatu
w olsztynie z dnia21 czerwcaŻ013 r. w sprawie zasąd udzielania dotacji celou,e.i z budzelu Pówitltu
olszĘńskiego na realizację zadań nłiqzanych z ochronq środowiska oraz trybu postępowanią w
sprawie jej udzielenirl i sposobu rozliczenia (Dz.Urz. Woj. Warm. -Maz z2013r. poz'. Ż523) uchwala
się, co następuje:

$ 1. 1. Ustala się drugi termin przyjmowania wniosków o udzielenie dotacji celowej z budŻetu
Powiatu ojsztyńśkiego na rea|izację zadan z zdrresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
do dnia Ę.4 wł"łAnnć& 20|7r.

2.Do sfinansowania lub dofinansowania w ramach dotacji celowej zbudŻetu Powiatu olsztyńskiego
określa się zadania inwestycyjne słuzące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z
zasady zrównowaŻonego rozwoju t zgodne z polityką ochrony środowiska.

3. Wysokośó kwoty sfinansowania lub dofinansowania jednego wniosku fiednego zadania) nie moze
przekroczyÓ 20.000 złoty ch.

4. Procedurę rozpatrywania wniosków o udzielenie dotacji celowej zbudŻetu Powiatu olsztyńskiego
narealizację zadanzzakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2017 roku określa załącznlk
do niniejszej uchwały.

$ 2. Zasady udzielania dotacji celowej oraz tryb postępowania w sprawie jej udzielania
i sposobu rozliczęnia określa uchwała Rady Powiatu w olsztynie.

$ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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do uchwaly n, 4ył1*-;;;ł\
Zarządu Powiatu w olsztynie

z dnia.:{3".ryizein' ły..2O17 r.

Procedura rozpatr1łvania wnioskórv o udziclenie dotacji celorvej Z budżetu Powiatu
olsztyńskiego na realizację zadait związanych z ochroną środow,iska i gospodarki wodnej
w 2017 roku.

t 1. Wnioski o udzielenie dotacji celowe.j zbudŻetu Powiatu olsztyńskiego na rea|izację zadań
związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej składane są w trybie określonym rł' uchrvale
Nr XXI/283120I3 Rady Powiatu w olsztynie z dnta2l czerwca Ż0I3 r. vl sprawie zasad udzieląnia
dotacji celowej z budzetu Powiatu olsztyłiskiego na reąliztlc.ję zadań mviqzanych z ttchronq
środowiska oraz trybu postępowania w spravlie je.j udzielenia i sposobu rozliczenia (Dz. Urz. \Ąbj.
Warm. -Maz. 22013r., poz. 2523).

$ 2. Zobowiązuje się DyrektoruWydziału Gospodarowania Środorł,iskiem do:
l ) zaopiniowania złoŻonych wniosków w zakresie zgodności z przepisami prawa;
2) uzyskania opinii komendanta Miejskiego Państwowej S1raży Pozarnej w olsztynie

o celowości wnioskowanych zadan w przypadku wniosków złoŻonych przez jednostki
ochrony przecivpoŻarowej dotyczących m. in. zwiększania bezpieczenstwa, w tym
bezpteczenstwa przeciwpożarowego.

5$ 3. Dopuszcza się możliwoŚÓ wystąpienia przez Dyrektora Wydziału Gospodarowania
Srodowiskiem do innych organów lub insty'tucji o opinię w sprawie zasadności finansowania danego
zadania.

$ 4. Wszystkie wnioski wraz Z wmaganymi opiniami, przekazywane są Zarządowi Powiatu
w Olsztynie w jednym terminie.

s 5. w przypadku braku uzupełnienia przez wnioskodawcę braków formalnych wniosku
w wyznaczonp 

'terminie 
Zarząd Powiatu w olsztynie, po zapoznaniu się z opinią Wydziału

Go sp od arowani a S rodowi ski em, o dma wia pr zy znani a dotacj i.

s 6. 1. Sfinansowanie lub dofinansowanie mogą otrzymac dwa wnioski z danej gminy Powiatu
olsztyńskiego.
2. Dopuszcza się mozliwośó sfinansowania lub dofinansowania większej |iczby wniosków z danej
gminy Powiatu olsztyńskiego w przypadku złoŻenia mniejszej liczby wniosków z innych gmin
Powiatu olsztyńskiego niż określona w ust. 1.

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

$8.ZarządPowiatuwolsztynieuwzględniającopinie,októrychmowaw$2i3,dokonujeanaIizy
złoŻony ch wnio sków o ceni aj ąc :

1) cel, zakres rzeczory i sposób rea|izacjizadania
2) znaczenie zadania dla zaspokojenia potrzeb wspólnoty lokalnej i przyczynienia się do

ochrony i poprawy stanu środowiska w Powiecie olsztyńskim
3) całkowity koszt rea|izacji zadania
4) wysokość zaangaŻowania wnioskodawcy (wkład rzeczowy i finansowy).



$ 8. i.Za kazde z kryeriórv określonych * $ 8 członek Zarządu Powialu w olsz't-v'nie nloze przy?'nac
od 0 do 5 punktorł,' wypełniając kar1ę oceny rł,niosku stanowiącą załączntk do niniejszej proceduly.
2" Maksymalnaliczba punktów mozliwych do uzyskania od jednego członka Zarządu rvynosi 20,
minimalna \iczba punktów uzyskalrych przez wniosek, uprawniajaca clo otrzynrania dotacji, musi
wynieść co najmniej 15 punktÓwl. W przypadku uzyskania równej \iczby punktórł, dec1'du.ie głos
P rzewodni czące go Zar ządu.
3. Sfinansorł'anie lub dofinansowanię uzyskują rvnioski najv''yŻej ocenione' z uwzględnieniem $ 6.

$ 9. Rozstrzygnięcie w przedmiocie udzielenia lub odmorłry udzielenia dotac.ji podejnruje na
posiedzeniu Zarząd Porł'iatu w olsztynie w formie uchw'ały. Uchrł,ała podlega opublikowaniu na
stronach Biuletynu I nformacj i Publicznej Porł'iatu ol sztyńskieeo.

l- śrędnia arytmetyczna uzyskana przez Zsumowanie punktów indywidualnie przy7rLanychprzezkazdego członlia
Zarządu Powiatu w olsztynie i podzieleniu ogólnej liczby zsumowanych punkaów przez ilość osób biorących udział
w ocenie wniosków-



7'ał ąc l'nlk do proced u ry rozpatryrvan ia,ur n ioskóri
o udziclenie dotac.ji ce lorr'e_j z budŹetu Polviatu ()lszt1,ńskiego

na realizac- ję zadań zrviązan1,ch
Z ochroną środorviska i gospodarki wodne-i

rv 2017 roku.

KARru OCENY WNIOSKU
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WNIOSKODAWCA:

ZADANIE:

OPINIA WYDZIAŁU GS (z uwzględnieniem uzyskanych opinii):

Lp- KryIeria Opis realizowonego zadanio
(wy p ełnia lVy dział G o sp o d a r o w a n i a Ś r o do lł i s k i e m)

Punktacja

1

Cel, zakres tzeczow i
Sposób r ealizacji zadania
- (max. ltczba
przyznanych pkt - 5)

2.

Znaczenie realizacji
zadania dla zaspokoj enia
potrzeb wspólnoty
lokalnej i przy czynienie
się do ochrony i
poprawy stanu
środowiska w Powiecie
olsztyńskim (max.
liczb a pr zy znany ch pkt -
s)

3.

Całkowity koszt
realizacji zadania -
(max. liczba
przyznanych pkt - 5)

4.

WysokośÓ
ZaangaŻowania
wnioskodawcy (wkład
rzeczory i finansowy) -
(max. liczba
przyznanych pkt - 5)

ł ĄCZNIE:

olszĘn, dnia
Imię i nazwisko, podpis


