UCHWAŁA NR L/294/2018
RADY MIEJSKIEJ W KŁODAWIE
z dnia 23 marca 2018 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Kłodawa na realizację przedsięwzięcia pn.
"Realizacja Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierajacych azbest z terenu powiatu kolskiego
w roku 2018".
Na podstawie art. 10 ust. 2, art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym /t.j. Dz. U z 2017, poz. 1875 zm: Dz. U z 2017 poz. 2232; Dz. U z 2018 poz. 130/ oaz art. 216 ust
2 pk 5 i art 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077 ze zm.
) Rada Miejska w Kłodawie uchwala co następuje:
§ 1.
Udziela się pomocy finansowej z budżetu Gminy Kłodawa dla Powiatu Kolskiego z przeznaczeniem na
realizację przedsięwzięcia pn.. "Realizacja Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierajacych azbest
z terenu powiatu kolskiego w roku 2018".
§ 2.
Jednostką Realizaującą zadanie będzie Powiat Kolski a Gmina Kłodawa przekaże na wykonanie zadania
określonego w §1 środki finansowe w wysokosci 50 000,00 zł, ustalone na ten cel w uchwale budżetowej na
rok 2018.
§ 3.
Zobowiązania finansowe wynikajace z zawartego porozumienia zostaną pokryte z dochodów gminy z tytułu
podatków i opłat lokalnych oraz podatku rolnego.
§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kłodawy
§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Grzegorz Siwiński
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Uzasadnienie do Uchwały Nr L/294/2018
Rady Miejskiej w Kłodawie
z dnia 23 marca 2018 r.
Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032 przewiduje na terenie Polski realizację
następujacych
działań
1.
usunięcie
i unieszkodliwienie
wyrobów
zawierajacych
azbest.
2. minimalizację negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością azbesu na terenie kaju.
3. likwidacją szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko.Termin usuniecia wyrobów zawierających
azbest
przypada
na
rok
2032.
Dostępne instrumenty finansowania demontażu, transportu i unieszkodliwiania usuniętych wyrobów
zawierajacych azbest to m.in. pożyczki i dotacje ze środków krajowych funduszy ochrony środowiska,
których
beneficjentami
są
jenostki
samorządu
terytorialnego.
Na terenie Województwa Wiekopolskiego na przedsięwzięcia związane z usuwaniem wyrobów
zawierających azbest udziela m.in.Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Poznaniu. Zgodnie z przyjetą w WFOŚiGW w Poznaniu zasadą dofinansowania nabór Wniosków jest
adresowany do jednostek samorządu terytorialnego oraz związków międzygminnych, realizujących
przedsięwzięcia na terenie Województwa Wielkopolskiego. Powiat Kolski wystapił do WFOŚiGW
w Poznaniu o przyznanie w roku 2018 środków finansowych na realziację przedsięwzięcia pn"Realizacja
Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu kolskiego w roku 2018.
Gmina Kłodawa posiada niezbędne dokumenty umożliwajace udział w pomocy finansowej w ramach w/w
przedsięwzięcia. W roku 2014 została przeprowadzona na terenie Gminy Kłodawa inwentaryzacja wyrobów
zawierajacych azbest. Ponadto został opracowany PROGRAM USUWANIA AZBESTU I WYROBÓW
ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY KŁODAWA NA LATA 2014 – 2032 a wyniki
inwentaryzacji zostały wpisane do bazy azbestowej. Zgodnie z opracowaną inwentaryzacją na terenie Gminy
Kłodawa znajduje się ponad 4 tys Mg wyrobów zawierajacych azbest a szacowane koszty ich usuniecia
wynoszą ponad 11 mln zł. Z uwagi na dużą ilość wyrobów zawierajacych azbest a tym samym na duże
koszty ich usunięcia, konieczne jest pozyskania środków finansowych na ich usunięcie. Podjęcie niniejszej
uchwały pozwoli na realizację w/w przedsięwzięcia.
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