Uchwala Nr1Gj/1Z/2014
Zarz~du Powiatu w Olsztynie
z dniaZ~stycznia 2014 r.
w sprawie okreslenia procedury rozpatrywania wnioskow 0 udzielenie dotacji
celowej z budzetu Powiatu OIsztynskiego na reaIizacj~ zadan z zakresu ochrony
srodowiska i gospodarki wodnej w 2014 r. oraz terminn przyjmowania
wnioskow

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 0 samorz~dzie powiatowyrn
G.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z poin. zm.) oraz § 1 ust. 5 pkt 2 Uchwaly Nr XXI/283/2013 Rady
Powiatu w Olsztynie z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej
z budZetu Powiatu Olsztynskiego na realizacj~ zadan zwi<tZanychz ochron~ srodowiska oraz trybu
post~owania w sprawie jej udzielenia i sposobu rozliczenia (Dz. Urz. Woj. Warm. - Maz. z 2o'13r.
poz. 2523) uchwala si~,co nast~puje:

§ 1. 1. Okresla si~ procedur~ rozpatrywania wnioskow 0 udzielenie dotacji celowej z budZetu
Powiatu Olsztyfu;kiegona realizacj~ zadan z zakresu ochrony srodowiska i gospodarki wodnej
w 2014 roku zgodnie z zal~cznikiem do niniejszej uchwaly.
2. Ustala si~ termin przyjmowania wnioskow 0 udzielenie dotacji celowej z budZetu Powiatu
Olsztynskielp na Oe9'Vzacj~ zadan z zakresu ochrony srodowiska i gospodarki wodnej

do dnia .... ~ ..'!!..:..•...• ':::t.:••• 2014r.

STAROSTA OLSZTYNSKI
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WICESTAROSTA OLSZTYNSKI
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CZLONKOWIE ZARZl\DU:
3. JANUSZ JERZY DEMBINSKI

.

4. ZBIGNIEW SZCZYPINSKI
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5. BOZENA WOJARSKA ••••_••••
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~6 Zal(lcznik
do uchwalyNr ... :?.I.1~.I2014
ZaI"Z'lduPowiatu w Olsztynie
z dnia .~~...~~~(~ ...2014 r.
Procedura rozpatrywania wniosk6w 0 udzielenie dotacji celowej z budZetu Powiatu
OlsztyDskiegona realizacj~zadaii z zakresu ochrony srodowiska i gospodarki wodnej w 2014
roku.
§ 1. Wnioski

udzielenie dotacji z budZetu Powiatu Olszty:D.skiego na realizacj~ przedsi~wzi~c
zwi~ych
z ochron(l srodowiska skladane S'l w trybie okreslonym w uchwale Nr XXI/283/20 13
Rady Powiatu w Olsztynie z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej
z budZetu Powiatu Olszty:D.skiego na realizacj~ zadan zwi'lZanych z ochron(l srodowiska oraz trybu
post~owania w sprawie jej udzie1enia i sposobu rozliczenia.
0

§ 2. Zobowi£l.ZUjesi~ Dyrektora Wydzialu Gospodarowania Srodowiskiem do:
1) zaopiniowania zlozonych wniosk6w w zakresie zgodnosci z przepisami prawa
2) uzyskania opinii komendanta Miejskiego Panstwowej Strazy Poi:arnej w Olsztynie
o celowosci wnioskowanych zadan.
§ 3. W szystlde wnioski wraz z wymaganymi
w Olsztynie w jednym terminie.

opiniami, przekazywane

S(l ZaI"Z'ldowi Powiatu

§ 4. ",W przypadku

braku uzupelnienia przez wnioskodawc~ brak6w Iormalnych· wniosku
w wyznaczonym terminie ZarZ(ld Powiatu w Olsztynie, po zapoznaniu si~ z opini(l Wydzialu
Gospodarowania Srodowiskiem, odmawia przyznania dotacji.

§ 5. Sfmansowanie lub dofmansowanie

mog(l otrzymac dwa wnioski z danej gminy Powiatu

Olszty:D.skiego.
§ 6. Przy ocenie wniosk6w spelniaj'lcych wymagania formalne ZarZ(ld Powiatu w Olsztynie pracuje
jako komisja konkursowa.
§ 7. Zarz'ld Powiatu w Olsztynie uwzgl~dniaj'lc opinie, 0 kt6rych mowa w § 2, dokonuje analizy
zlozonych wniosk6w oceniaj(lc:
1) cel, zakres rzeczowy i spos6b realizacji zadania
2) znaczenie zadania dla zaspokojenia potrzeb wsp6lnoty lokalnej i przyczynienia si~ do
ochrony i poprawy stanu srodowiska w Powiecie Olszty:D.skim
3) calkowity koszt realizacji zadania
4) wysokosc zaangazowania wnioskodawcy (wklad rzeczowy i finansowy).

§ 8. 1.Za kazde z kryteri6w okreslonych w § 7 czlonek ZaI"Z'ldu Powiatu w Olsztynie moze
przyznac od 0 do 5 punkt6w, wypelniaj(lc kart~ oceny wniosku stanowi(lc'l zal(lcznik do niniejszej
procedury.
2. Maksymalna liczba punkt6w moZliwych do uzyskania od jednego czlonka Zarz(ldu wynosi 20,
minimalna liczba punkt6w uzyskanych przez wniosek, uprawniaj(lca do otrzymania dotacji, musi
wyniesc co najmniej 15 punkt6w1• W przypadku uzyskania r6wnej liczby punkt6w decyduje glos
- srednia arytmetyczna uzyskana przez zsumowanie punt6w indywidualnie przyznanych przez kazdego czlonka
Zllmldu Powiatu w Olsztynie i podzieleniu og6lnej liczby zsumowanych punkt6w przez Hose os6b biol1lcych udzial
w ocenie wniosk6w.

PrzewodnicZ(lcego Zarz~du.
3. Sfmansowanie lub dofinansowanie uzyskuj~ wnioski najwyzej ocenione, z uwzgl~dnieniem § 5.
§ 9. Rozstrzygni~cie w przedmiocie udzielenia lub odmowy udzielenia dotacji podejmuje
posiedzeniu Z~d
Powiatu w Olsztynie w formie uchwaly. Uchwala podlega opublikowaniu
stronach Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Olsztytlskiego.
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Zal'!cznik do procedury rozpatrywania wniosk6w
o udzielenie dotacji celowej z budZetu Powiatu Olsztyilskiego
na realizacjC( zadafi z zakresu
ochrony srodowiska i gospodarki wodnej
w 2014 roku.
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POWIAT 'OLSlTYNSKI
;

ZAD ANIE:

.

OPINIA WYDZIALU
Pozamej w Olsztynie):

GS

(z uwzg1~dnieniem opinii Komendanta Miejskiego Pailstwowej Strazy
.

Kryteria

Lp.

Cel, zakres rzeczowy i
1. spos6b realizacji zadania
- (max. liczba
anych pkt 5)
•Znaczenie realizacji
zadania dla zaspokojenia
potrzeb wsp6lnoty
lokalnej i przyczynienie
si~ do ochrony i
2.
poprawy stanu
srodowiska w Powiecie
Olsztytlskim (max.
liczba przyznanych pkt 5)

Calkowity koszt
realizacji zadania3.
(max. liczba
przyznanych pkt - 5)
Wysokosc
zaangazowania
wnioskodawcy (wklad
4.
rzeczowy i finansowy) (max. liczba
anych pkt 5)
LACZNIE:

Opis realizowanego zadania
(wypelnia JJYdzial Gospodarowania Srodowiskiem)

Punktacja

