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UCHWAŁA NR XI/102/11
RADY MIEJSKIEJ W PIŃCZOWIE

z dnia 20 lipca 2011 r.

w sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr IX/66/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 maja 2011r. 
w sprawie zasad przyznawania dotacji ze środków budżetowych na usuwanie materiałów budowlanych 

zawierających azbest z budynków mieszkalnych, gospodarczych i innych 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 
142, poz. 1591 ze zm.), art. 221 ustawy z dnia ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 
157, poz. 1240 ze zm.) i art. 400a ust. 1 pkt 21 oraz art. 403 ust. 2 - 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo 
ochrony środowiska (j.t. Dz. U. z 2008r. nr 25 poz. 150 ze zm.) uchwala się co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr IX/66/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 maja 2011r. w sprawie zasad przyznawania 
dotacji ze środków budżetowych na usuwanie materiałów budowlanych zawierających azbest z budynków 
mieszkalnych, gospodarczych i innych, wprowadza się następujące zmiany: 

1. W załączniku do uchwały po §6 dodaje się § 6 a w brzmieniu: „§ 6a. W sytuacji, o której mowa w § 
6 zostaną zawarte umowy i wypłacone dotacje także pomimo wcześniejszego wykonania zadania. Wypłata dotacji 
nastąpi w sytuacji, gdy spełnione będą warunki określone w § 10 po dokonaniu oględzin nieruchomości, o której 
mowa w § 9 ust. 4” 

2. W załączniku do uchwały w § 10 pkt. 7 otrzymuje brzmienie: „7) kopię zgłoszenia robót budowlanych lub 
pozwolenia na budowę (oryginał do wglądu)” 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pińczów. 

§ 3. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wejdzie 
w życie po upływie 14 dni od opublikowania. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Pińczowie 

Jan Radkiewicz
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Uzasadnienie

Powzięcie tej uchwały uzasadnione jest tym, że część wnioskodawców z roku 2010 i początku 2011 dokonała 
wymiany pokryć dachowych z zachowaniem wymaganych przepisów a uchwała Nr IX/66/11 Rady Miejskiej 
w Pińczowie z dnia 25 maja 2011r. w sprawie zasad przyznawania dotacji ze środków budżetowych na usuwanie 
materiałów budowlanych zawierających azbest z budynków mieszkalnych, gospodarczych i innych nie daje 
możliwości ich dofinansowania. Ponadto, nie uwzględniono w uchwale możliwości wykonywania robót na 
podstawie pozwolenia na budowę, które jest wymagane w przypadku np. przebudowy budynku. 


