
uchwala xr44h Lnozt
Zarzqdu Powiatu w Olsztynie

z dnialbstycznia 2021 r.

w sprawie okreSlenia procedury rozpatrywania wniosk6w o udzielenie dotacji
celowej z bud2etu Powiatu Olsztyrfiskiego na realizacjg zadafiz zakresu ochrony
Srodowiska i gospodarki wodnej w 2O2l r. oraz terminu przyjmowania wniosk6w.

Na podstawie ar1. 32 ust. I ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzqdzie powiatowym
(Dz. U. z 2020 r., poz.920) oraz $ 1 ust. 5 pkt 2 Uchwaly Nr XXI/283/2013 Rady Powiatu
w Olsztynie z dnia2l czerwca20l3 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z bud,etu Powiatu
Olsztyfiskiego na realizacjg zadari nviqzanych z ochronq irodowiska oraz lrybu postgpowania
w sprawie jej udzielenia i sposobu rozliczenia (Dz. Urz. Woj. Warm. - Maz. z 2013r. poz. 2523)
uchwala sig, co nastEpuje:

$ f. i. OkreSla siE procedurE rozpatrFvania wniosk6w o udzielenie dotacji celowej z bud2etu Powiatu
Olsztyfrskiego na realizacjg zadah z zakresu ochrony Srodowiska i gospodarki wodnej w 2021 roku
zgodnie z zal4cznikiem do niniej szej uchwaly.

2. Ustala siq termin przyjmowania wniosk6w o udzielenie dotacji ceiowej z brdlelrt Powiatu
Olsztyirskiego na realizacjg zadah z zakresu ochrony Srodowiska i gospodarki wodnej
do dnia 16 kwietnia 2021 r.

$ 2. Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podjgcia
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T.alacznik
do uchwaly Nr y'y'1 .t.l.)zozt
Zarzadu Powiatu w Olsztvnie

z dnial3 swczlia )O) I r

Procedura rozpatry,r'ania wniosk6w o udzielenie dotacji celowej z bud2etu Powiatu
Olsztyriskiego na realizacjg zadafi zwiqzanych z ochron4 Srodowiska i gospodarki wodnej
w 2021 roku.

$ 1. Wnioski o udzielenie dotacji celowej z budZetu Powiatu Olsztynskiego na realizacjg zadafr
zwiqzanych z ochron4 Srodowiska i gospodarki wodnej skladane s4 w trybie okre6lonym w uchwale
Nr XXI/283/2013 Rady Powiatu w Olsaynie z dna 2l czerwca 2013 r. w sprowie zasad udzielania
dotacji celowej z budzetu Powialu Olsztyriskiego na realizacjg zadafi zwiqzonych z ochronq
irodowiskl oraz trybu postgpowania w sprouie jej udzielenia i sposobu rozliczenia (Dz. Urz. Woj.
Warm. - Maz. 22013r., po2.2523).

$ 2. Zobowi4zuje sig Dyrektora Wydzialu Gospodarowania Srodowiskiem do:
1) zaopiniowania zlo2onych wniosk6w w zakresie zgodnodci z przepisami prawa;
2) uzyskania opinii komendanta Miejskiego Paristwowej Strazy Pozamej w Olsztynie

o celowoSci wnioskowanych zadai w przypadku wniosk6w zlo2onych przez jednostki
ochrony przeciwpo2arowej dotyczqcych m. in. zwigkszania bezpieczeristwa, w tym
bezpieczenstwa przeciwpo2arowego.

$ 3. Dopuszcza sig mo2liwo6i wyst4pienia przez Dyrektora Wydzialu Gospodarowania
Srodowiskiem do innych organ6w lub instytucji o opinig w sprawie zasadnoici finansowania danego
zadania.

$ 4. Wszystkie wnioski wraz z wymaganymi opiniami, przekazywane s4 Zarz4dowi Powiatu
w Olsaynie w jednym lerminie.

$ 5.W przlpadku nieuzupelnienia przez wnioskodawcg brak6w formalnych wniosku
w wymaczonyrn .terminie Zarz4d Powiatt w Olsaynie, po zapoznaniu sig z opiniq Wydzialu
Gospodarowania Srodowiskiem, odmawia przyznania dotacji.

$ 6. 1. Dofinansowanie moZe otrzymai jeden wniosek z danej gminy Powiatu Olsztynskiego.
2. Dopuszcza sig mo2liwoSi dofinansowania wigkszej liczby wniosk6w z danej gminy Powiatu
Olsztyriskiego w przypadku niezlo2enia wniosku z innej gminy Powiatu Olsztyriskiego.

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

g 8. Zarzqd Powiatu w Olsztynie uwzglgdniaj4c opinie, o kt6rych mowa w $ 2 i 3, dokonuje analizy
zloZory ch wniosk6w oceniaj 4c :

1) cel, zakres rzeczory i spos6b realizacji zadania;
2) znaczenie zadania dla zaspokojenia potrzeb wsp6lnoty lokalnej i przyczynienia sig do

ochrony i poprawy stanu Srodowiska w Powiecie Olsztyriskim;
3) calkowity koszt realizacji zadania;
4) wysoko5i zaanga2owania wnioskodawcy (wklad rzeczowy i finansowy).

$ 9. l.ZakaZde z kryteri6w okreSlonych w $ 8 czlonek Zarz4du Powiatu w Olsztynie moZe przyznat



od 0 do 5 punk16w. wypetrniajqc kartE occny wniosku stanowi4cq zal4cznik do niniej szej procedury.
2. Maksymaina liczba punkt6w moZliwych do uzyskania od jednego czlonka Zarzqdu wynosi 20.
minimalna liczba punkt6w uzyskanych przez wniosek, uprawniaj4ca do otrzyrnania dotacji. musi
wl.niei6 co najmniej 15 punkt6wr. W przlpadku uzyskania r6wnej liczby puntt6w decyduje glos
Przewodnicz4ce go Zarz4du.
3. Dofinansowanie uzyskuj4 wnioski najwyzej ocenione.

$ 10. Rozstrzygnigcie w przedmiocie udzielenia lub odmowy udzielenia dotacji podej muje na
posiedzeniu Zarz4d Powiatu w Olsztl.nie w formie uchwaty. Uchwaia podlega opublikowaniu na
stronach Biuletynu Informacj i Publicznej Powiatu Ol sztyriskiego.

r- Srednia arytmetyc zna uzyskanaprzez zsumowanie punkt6w indywidualnie przymanych przezkaZdego czlonka
Zarz4du Powiatu w Olszfnie i podzieleniu o96lnej liczby zsumowanych punkt6w pzez iloSi os6b biorEcych udzial
w ocenie wnioskdw.
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Zal4cznik do procedury rozpatrywania wriosk6$
o udzielenie dotacji celowej z budzetu Powiatu Olsztyriskiego

oa realizacjg :radari zwi4zanych
z ochron4 Srodowiska i gospodarti rrodnei

w 2021 roku.
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WNIOSKODAWCA: ....

OPINIAWYDZIALU GS (z uwzglgdnieniem uzyskanych opinii):

Lp. K4'lario Op is reolizou) anego zadania
(hryfi el n i a llJtd zi ul G ospodu rowun i a Srod owisk i em)

Punktacja

1

Cel, zakres rzeczory i
spos6b realizacj i zadania

- (max. liczba
przyznanych pkt - 5)
Znaczenie realizacji
zadania dl a zxpokoj enia
potrzeb wsp6lnoty
lokalnej i przyczynienie
sig do ochrony i
poprawy stanu
Srodowiska w Powiecie
Olsztyriskim (max.
liczba przyznanych pkt -
s)
Calkowity koszt
rcalizacji zadania -
(max. liczba
przyznanych pkt - 5)

4

WysokoSi
zaangu2owaaia
wnioskodawcy (wklad
rzeczory i finansowy) -
(mar. liczba
przyznanych pkt - 5)

L.{CZ-NrE:

Olsztyn, dnia
Imig i nazrvisko, podpis

ZADANIE:

2.

J.


