
Uchwala Npr 66 | L 12018
Zarzydu Powiatu w Olsztynie

z dnia 3/ >iuue*,'o- 2018 r.

w sprawie ponownego okreSlenia zadafi przeznaczonych do dofinansowania
w ramach dotacji celowej z budi,etu Powiatu Olsztyr{skiego na realizacjg zadair
z zakresu ochrony Srodowiska i gospodarki wodnej w 2018r. procedury
rozpatrywania wniosk6w oraz terminu przyjmowania wniosk6w.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz4dzie powiatowym
(Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z poLn. zm.) oraz $ 1 ust. 7 Uchwaly Nr XXI/28312013 Rady Powiatu
w Olsztyniezdnia2l czerwca2013 r.v, sprawie zasad udzielania dotacji celowej z butlietu Pov,iatu
Olsztyriskiego na realizacjg zadari nt,iqzanych z ochronq irodowiska oraz trybu postgpovtania
w sprawie jej udzielenia i sposobu rozliczenia (Dz. Urz. Woj. Warm. - Maz. z 2013r. poz. 2523)
uchwala sig, co nastgpuje:

$ 1. OkreSla siE nastEpujqce zadania inwestycyjne przeznaczone do dofinansowania w ramach
dotacji celowej zbudiletu Powiatu Olsztyriskiego w 2018 roku:

1) zadania slu24ce ochronie Srodowiska i gospodarce wodnej, wynikaj4ce z zasady
zr6wnowazonego rozwoju i zgodne z polityk4 ochrony Srodowiska.

$2. WysokoSd kwoty dofinansowania jednego wniosku nie moze przekroczyi 10 000 zlotych.

$3. OkreSla sig procedurg rozpatrywania wniosk6w o udzielenie dotacji celowej z bud2etu
Powiatu Olsztyriskiego na realizaclE zadan z zakresu ochrony Srodowiska i gospodarki wodnej
w 2018 roku zgodnie zzalEcznlkiem do niniejszej uchwaly.

$4. Ustala sig termin przyjmowania wniosk6w o udzielenie dotacji celowej z budzetu Powiatu
Olsztynskiego na realizacjg zadah z zakresu ochrony Srodowiska i gospodarki wodnej
do dnia'l fu'rzeSnia 20 I 8r.

$ 5. Zasady udzielania dotacji celowej oraz tryb postgpowania w sprawie jej udzielania
i sposobu rozliczenia okreSla uchwala Rady Powiatu w Olsztynie.

$ 6. Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podjgcia.
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Zalqcznik
do uchwaly Nr .l{.0..t.!".12018
Zarzydu Powiatu w Olsztynie

z dnia 9/..zP..tyut*-..2018 r.

Procedura rozpatrywania wnioskriw o udzielenie dotacji celowej z bud2etu Powiatu
Olsztyriskiego na realizacjg zadafi zwi4zanych z ochron4 Srodowiska i gospodarki wodnej
w 2018 roku.

$ 1. Wnioski o udzielenie dotacji celowej z budzetu Powiatu Olsztynskiego na realizacjE zadan
zwi4zanych z ochronq Srodowiska i gospodarki wodnej skladane s4 w trybie okreSlonym w uchwale
Nr XXI/283120I3 Rady Powiatu w Olsztynie z dnia2l czerwca2013 r. w sprawie zasad udzielania
dolacji celowej z budietu Powiatu Olsztynskiego na realizacjg zadait zwiqzanych z ochronq
irodowiska oraz trybu postgpowania w sprawie jej udzielenia i sposobu rozliczenia (Dz. Urz. Woj.
Warm. - Maz. z 2013r., poz. 2523).

$ 2. Zobowi4zuje sig DyrektoraWydzialu Gospodarowania Srodowiskiem do:
1) zaopiniowanrazlo2onych wniosk6w w zakresie zgodnoSci zprzepisami prawa;
2) uzyskania opinii komendanta Miejskiego Paristwowej Strazy Pozarnej w Olsztynie

o celowo5ci wnioskowanych zadah w przypadku wnioskow zto2onych przez jednostki
ochrony przeciwpoiarowej dotyczqcych m. in. zwigkszania bezpieczefistwa, w tym
bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

$ 3. Dopuszcza sig mo2liwoS6 wyst4pienia przez Dyrektora Wydzialu Gospodarowania
Srodowiskiem do innych organ6w lub instytucji o opinig w sprawie zasadnoSci finansowania danego
zadania.

$ 4. Wszystkie wnioski wraz z wymaganymi opiniami, przekazywane s4 Zarz4dowr Powiatu
w Olsztynie w jednyn terminie.

$ 5. W przypadku nieuzupelnienia przez wnioskodawcg brak6w formalnych wniosku
w wyznaczonym terminie Zarz4d Powiatu w Olsztynie, po zapoznaniu sig z opini4 Wydzialu
Gospodarowania Srodowiskiem, odma wia przyznania dotacji.

$ 6. 1. Sfinansowanie lub dofinansowanie mog4 otrzyma1 dwa wnioski z danej gminy Powiatu
Olsztyriskiego.
2. Dopuszcza sig mo2liwoSd sfinansowania lub dofinansowania wigkszej liczby wniosk6w z danej
gminy Powiatu Olsztyriskiego w przypadku z\oienia mniejszej liczby wniosk6w z innych gmin
Powiatu Olsztyriskiego niz okreSlona w ust. l.

$ 7. Przy ocenie wniosk6w spelniaj4cych wynagania formalne Zarz4d Powiatu w Olsztynie pracuje
jako komisja konkursowa.

$ 8. Zaru4d Powiatu w Olsztynie uwzglgdniaj4c opinie, o kt6rych mowa w $ 2 i 3, dokonuje anahzy
zloZony ch wnio sk6w oceniaj 4c :

l) cel, zakres rzeczowy i spos6b realizacjizadania
2) znaczenie zadania dla zaspokojenia potrzeb wsp6lnoty lokalnej i przyczynienia sig do

ochrony i poprawy stanu Srodowiska w Powiecie Olsztynskim
3) calkowity koszt realizacjr zadania
4) wysokoS6 zaangazowania wnioskodawcy (wklad rzeczowy i finansowy).



$ 9. l.Zaka\de zkryteiow okreSlonych * $ 8 czlonek Zarzqdu Powiatu w Olsztynie moze przyznac
od 0 do 5 punkt6w, wypelniaj4c kartg oceny wniosku stanowi4c4 zalEcznrk do niniejszej procedury.
2. Maks5rmalnaliczba punkt6w mozliwych do uzyskania od jednego czlonka Zarz4dt wynosi 20,
minimalna hczba punkt6w uzyskanych przez wniosek, uprawniaj4ca do otrz5rtnania dotacji, musi
wynieS6 co najmniej 15 punkt6wr. W przypadku uzyskania r6wnej liczby punkt6w decyduje glos
Przewo dni cz4ce go Zar zqdu.
3. Sfinansowanie lub dofinansowanie uzyskuj4 wnioski najwyZel ocenione, zuwzglgdnieniem $ 6.

$ 10. Rozstrzygnigcie w przedmiocie udzielenia lub odmowy udzielenia dotacji podejmuje na
posiedzeniu Zarzyd Powiatu w Olsztynie w formie uchwaly. Uchwala podlega opublikowaniu na
stronach Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Olsztyriskiego.

1- Srednia artnmetyczna uzyskana przez zsumowanie punkt6w indywidualni e przyztTatych przez kazdego czlonka
Zarz4du Powiatu w Olsztynie i podzieleniu og6lnej liczby zsumowanych punkt6w przez tlolc os6b bior4cych udzial
w ocenie wniosk6w.
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WNIOSKODAWCA: .

ZADANIE: ...........

OPINIA WYDZIALU GS (z uwzglgdnieniem uzyskanych opinii) :

Zalqczntk do proccdury rozpatrywania wniosk6w
o udzielenic dotacji celou,ej z budzetu Powiatu Olsztyriskiego

na realizacjg zadan zwi4z.anych
z ochron4 $rodowiska i gospodarki wodnej

w 2018 r'oku.

KARTA OCEIVY WNIOSKU

&

Lp. Kryteria
Opis realizowanego zadania

(wypeln i a Wy dziat G o spo darow ania S ro dow is k iem)
Punktacja

1

Cel, zakres rzeczowy i
spos6b r ealizacji zadania

- (max. hczba
przyznarTych pkt - 5)

2

Znaczente realizacjr
zadanta dla zaspokoj eni a
potrzeb wsp6lnoty
lokalnej i przyczymenie
sig do ochrony i
poprawy stanu
Srodowiska w Powiecie
Olsztyirskim (max.
hczb a pr zyzrrany ch pkt -
s)

1J

Calkowity koszt
realrzacjt zadania -
(max. liczba
przyznalych pkt - 5)

4

Wysoko56
zaangalowania
wnioskodawcy (wklad
rzeczowy i finansowy) -

(max. liczba
przyznanyah pkt - 5)

tr-,{cZNIE:

Olsztyn, dnia .

Imig i nazwisko, podpis


