
PROJEKT druk nr 304A/22 
 
WNIOSKODAWCA    
Burmistrz Gminy Baborów 
 
 

UCHWAŁA NR .................... 
RADY MIEJSKIEJ W BABOROWIE 

z dnia .................... 2022 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy 
Baborów zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Baborów przy udziale funduszy uzyskanych 

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Opolu 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 559, 583 i 1005) w związku z art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1973, 2127 i 2269), Rada Miejska w Baborowie uchwala, co następuje:, uchwala się, co 
następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XXX-319/18 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie 
uchwalenia Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Baborów zadań z zakresu usuwania 
azbestu z terenu Gminy Baborów przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska w Opolu , wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie:  

„3. Źródłem finansowania, przedmiotowego zadania, będzie dotacja z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu oraz środki własne Gminy Baborów w wysokości 
nie większej niż środki zabezpieczone w budżecie. Pozostałe koszty pokrywać będzie beneficjent 
końcowy.”; 

2) w § 1 po ust. 7 dodaje się ust. 8 w brzmieniu:  

„8. Zasady rozliczenia dotacji, w tym wysokość finansowania przez Gminę, tryb rozliczenia kosztów 
przez beneficjenta końcowego za wykonanie zadania, określone zostaną w umowie pomiędzy Gminą 
Baborów, a beneficjentem końcowym.”; 

3) w § 2 po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:  

„5a. Pomoc, o której mowa w ust. 5 może być udzielona nie później niż do końca 2023 roku.”; 

4) w § 5 ust. 4 otrzymuje brzmienie:  

„4. W sytuacji, o której mowa w § 2 ust. 5 - 7, do wniosku należy dołączyć również: 

1) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie oraz pomocy de 
minimis w rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch 
poprzedzających go latach podatkowych albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym 
okresie, 

2) informacje określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu 
informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53 poz. 311, 
z późn. zm.) albo w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji 
składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. 
Nr 121, poz. 810).”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Baborów. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego. 
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Uzasadnienie 

Obowiązująca uchwała zakłada, że źródłem finansowania zadań z zakresu usuwania wyrobów 
zawierających azbest będą środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Opolu oraz środki własne Gminy Baborów. W praktyce oznacza to, że mieszkaniec (beneficjent 
końcowy), który wypełnia swój obowiązek pozbywania się azbestu nie ponosi kosztów związanych z tym 
zadaniem. Całość kosztów pochodzi z wyżej wymienionych dotacji. 

W związku ze stale rosnącymi kosztami zadań z zakresu pozbywania się wyrobów zawierających azbest, 
które spowodowane są m.in.  wzrostem cen jego utylizacji i transportu postanowiono, że część kosztów 
musi ponieść mieszkaniec. Pozwoli to na udzielenie przez Gminę dotacji dla większej ilości osób oraz 
uzyskanie wyższego efektu ekologicznego. Konsekwencją nowych zasad dotowania jest konieczność 
podpisania umowy pomiędzy beneficjentem końcowym, a Gminą, dlatego do §1 dodaje się ust. 8. 

Projekt uchwały zgodnie z ustawą z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących 
pomocy publicznej został przesłany do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz do 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Uwagi Prezesa UOKiK zostały uwzględnione w przedłożonym projekcie uchwały (druk nr 304 A/22 - § 
1 pkt 3 i 4). Minister Rolnictwa nie zgłosił uwag do projektu uchwały. 
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