
ZARZĄDZENIE NR 154/2020 
WÓJTA GMINY BRENNA 

z dnia 18 listopada 2020 r. 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Brenna w sprawie przyjęcia 
Regulaminu udzielenia dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Brenna na realizację przedsięwzięć 

związanych z usunięciem wyrobów azbestowych z terenu Gminy Brenna 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 1 ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. 
poz. 713) oraz uchwały Rady Gminy Brenna nr XIX/209/12 z dnia 12 października 2012 r. w sprawie ustalenia 
zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Brenna (Dz. Urz. Województwa Śląskiego 
z 2012 r. poz. 4223), zarządzam co następuje: 

§ 1. 1. Przeprowadzićz mieszkańcami Gminy Brenna konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia 
Regulaminu udzielenia dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Brenna na realizację przedsięwzięć 
związanych z usunięciem wyrobów azbestowych z terenu Gminy Brenna, który stanowi załącznik nr 1 do 
niniejszego zarządzenia. 

2. Celem konsultacji jest zapoznanie mieszkańców z treścią projektu uchwały Rady Gminy Brenna 
wymienionej w § 1 ust. 1. 

3. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Gminy Brenna wymieniony w § 1 ust. 1. 

4. Konsultacje, o których mowa w ust. 1 zostaną przeprowadzone w okresie od 19.11.2020 r. do 
27.11.2020 r. 

5. Uwagi składane w ramach konsultacji będą przyjmowane wyłącznie na formularzu stanowiącym 
załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia w nieprzekraczalnym terminie do 27.11.2020 r. 

6. Konsultacje przeprowadza się poprzez umieszczenie ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji wraz 
z projektem aktu na stronie internetowej urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy. 

7. Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest Referat Ochrony Środowiska Urzędu Gminy 
Brenna. 

§ 2. Po przeprowadzeniu konsultacji, projekt uchwały wymieniony w § 1 ust. 1 zostanie przedłożony 
Radzie Gminy Brenna. 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się sekretarzowi Gminy Brenna. 

 

   

Wójt Gminy Brenna 
 
 

Jerzy Pilch 
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Załącznik nr 1  

do Zarządzenia Nr 154/2020 

       Wójta Gminy Brenna z dnia 18.11.2020 r. 
 

Projekt 

z dnia  18 listopada 2020 r. 

Zatwierdzony przez ......................... 

 

 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY GMINY BRENNA 

z dnia .................... 2020 r. 

w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielenia dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Brenna na 

realizację przedsięwzięć związanych z usunięciem wyrobów azbestowych z terenu Gminy Brenna 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 403 ust. 2, ust. 4, ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 

2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z póżn. zm.) Rada Gminy Brenna 

uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się „Regulamin udzielenia dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Brenna na realizację 

przedsięwzięć związanych z usunięciem wyrobów azbestowych z terenu Gminy Brenna” w brzmieniu 

stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXVI/308/18 Rady Gminy Brenna z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia 

Regulaminu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Brenna na realizację przedsięwzięć 

związanych z usunięciem wyrobów azbestowych z terenu Gminy Brenna. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brenna. 

§ 4. Uchwała obowiązuje do dnia 31 grudnia 2023 r. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021.
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,,Załącznik do uchwały Nr .................... 

Rady Gminy Brenna 

z dnia....................2020 r. 

Regulamin udzielenia dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Brenna na realizację przedsięwzięć 

związanych z usunięciem wyrobów azbestowych z terenu Gminy Brenna 

§ 1. 1. Regulamin określa zasady przyznawania dotacji osobom fizycznym, osobom prawnym 

i przedsiębiorcom na realizację przedsięwzięć związanych z usunięciem elementów zawierających azbest 

z obiektów budowlanych znajdujących się na terenie Gminy Brenna.  

2. Dofinansowanie kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest będzie udzielone ze środków budżetu 

Gminy Brenna na zasadach określonych w niniejszym regulaminie. 

3. Wysokość środków przeznaczona na udzielenie dotacji określona będzie każdorazowo w budżecie Gminy 

Brenna na dany rok budżetowy. 

§ 2. Definicje: 

1) dotacja - sfinansowanie kosztów poniesionych na realizację przedsięwzięć związanych z usunięciem 

elementów zawierających azbest z obiektów budowlanych znajdujących się na terenie Gminy Brenna; 

2) dotowany – osoba fizyczna lub prawna, z którą została zawarta umowa na udzielenie dotacji; 

3) obiekt budowlany – należy przez to rozumieć budynek lub inną budowlę w rozumieniu przepisów ustawy 
z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.), przy 

budowie której zastosowano materiały azbestowe; 

4) usunięcie wyrobów zawierających azbest – należy przez to rozumieć likwidację pokryć dachowych lub 

elewacji zawierających azbest z obiektów budowlanych, ich transport oraz unieszkodliwianie; 

5) dany rok - należy przez to rozumieć rok, w którym realizowane jest przedsięwzięcie i udzielona będzie 

dotacja; 

6) koszty kwalifikowane – należy przez to rozumieć udokumentowane rachunkiem lub fakturą, wydatki 
poniesione w danym roku na demontaż, transport i unieszkodliwienie lub transport i unieszkodliwienie 

wyrobów zawierających azbest; 

7) koszty niekwalifikowane – należy przez to rozumieć: 

a) koszt robocizny własnej wnioskodawcy, 

b) wszelkie inne wydatki, a w szczególności poniesione na uzyskanie niezbędnych zgłoszeń, uzgodnień 

wymaganych odrębnymi przepisami; 

8) wnioskodawca - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub przedsiębiorcę, posiadających 
tytuł prawny do obiektu budowlanego zlokalizowanego na terenie Gminy Brenna, który złożył wniosek 

o udzielenie dotacji za realizację przedsięwzięcia związanego z usunięciem elementów zawierających azbest 

z obiektów budowlanych; 

9) wyroby zawierające azbest – należy przez to rozumieć płyty azbestowo-cementowe płaskie, płyty faliste 

azbestowo-cementowe stosowane w budownictwie; 

10) przedsięwzięcie –rozumie się przez to usunięcie wyrobów zawierających azbest związane z demontażem, 
transportem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest lub transportem i unieszkodliwieniem 

wyrobów zawierających azbest; 

11) pomoc de minimis – pomoc w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 

z 18.12.2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy 
de minimis i przepisów Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 z 18.12.2013 r. w sprawie stosowania 

art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym. 

§ 3. Warunki otrzymania dotacji: 
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1. O udzielenie dotacji ubiegać się może osoba fizyczna, osoba prawna lub przedsiębiorca posiadający tytuł 

prawny do obiektu budowlanego zlokalizowanego na terenie Gminy Brenna, wyrażający zgodę na przetwarzanie 

danych osobowych w ramach realizacji dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Brenna na realizację 

przedsięwzięć związanych z usunięciem wyrobów azbestowych z terenu Gminy Brenna. 

2. Obiekt posiadający azbest musi zostać zgłoszony do Urzędu Gminy oraz figurować w prowadzonej bazie 

azbestowej, o której mowa § 4 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2009 r. w sprawie sposobu 

przedkładania marszałkowi województwa informacji o występowaniu substancji stwarzających szczególne 

zagrożenie dla środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz.1450). 

3. Kwotę dofinansowania ustala się na podstawie zadeklarowanej ilości materiałów zawierających azbest 

wpisanej we wniosku o udzielenie dotacji na realizację przedsięwzięcia związanego z usunięciem wyrobów 

azbestowych, będącej przedmiotem umowy. 

4. Kwota dofinansowania wynosi 60 % kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż: 

- 3000 zł brutto w przypadku przedsięwzięcia polegającego na demontażu, transporcie i unieszkodliwieniu 

materiałów azbestowych; 

- 1600 zł brutto w przypadku przedsięwzięcia polegającego na transporcie i unieszkodliwieniu materiałów 

azbestowych 

5. Warunkami koniecznymi do uzyskania dofinansowania do kosztów przedsięwzięcia, o którym mowa w § 

1 są: 

1) realizacja przedsięwzięcia w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31 października danego roku; 

2) usunięcie wyrobów zawierających azbest może być dokonane wyłącznie przez przedsiębiorcę 
zatrudniającego pracowników przeszkolonych w zakresie usuwania azbestu zgodnie z § 3 Rozporządzenia 

Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy 

przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie 

bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz. U. Nr 216, poz. 1824); 

3) jednorazowe kompleksowe usunięcie wyrobów zawierających azbest z obiektu; 

4) wpis obiektu budowlanego do rejestru zawierającego informacje, o których mowa w art. 162 ust. 4 ustawy 

z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm), 
dokonany zgodnie z § 10 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r w sprawie wymagań 

w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji 

lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (tekst jednolity: Dz.U. 

2011 Nr 8, poz. 31). 

6. Prace związane z usunięciem wyrobów azbestowych wnioskodawca zleci firmie posiadającej stosowne 

uprawnienia i zezwolenia upoważniające ją do działania na terenie Gminy Brenna. 

§ 4. Tryb udzielania i rozliczenia dotacji: 

1. Udzielenie dotacji polegać będzie na refundacji poniesionych kosztów kwalifikowanych po 

wcześniejszym złożeniu wniosku o wypłacenie dotacji do kosztów związanych z usunięciem wyrobów 

azbestowych z terenu Gminy Brenna. 

2. W celu zawarcia umowy o udzielenie dotacji wnioskodawca zobowiązany jest złożyć wniosek o udzielenie 

dotacji na realizację zadania związanego z usunięciem wyrobów azbestowych z terenu Gminy Brenna 

z określeniem zakresu prac tj. demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów azbestowych lub transport 

i unieszkodliwienie. 

3. Do wniosku o udzielenie dotacji należy dołączyć następujące dokumenty: 

1) kserokopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do obiektu budowlanego, z którego są usuwane 

materiały zawierające azbest (oryginał do wglądu). W przypadku, gdy wnioskodawca nie jest właścicielem 
obiektu, zobowiązany jest do przedłożenia pisemnej zgody właściciela/właścicieli na udzielenie 

dofinansowania do realizacji przedsięwzięcia związanego z usunięciem wyrobów azbestowych. 

2) ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest, 

3) kolorową dokumentację fotograficzną obiektów, na których znajduje się wyrób zawierający azbest. 
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4. Wnioski o udzielenie dotacji można składać przez cały rok w Urzędzie Gminy Brenna. 

W terminie do 30 dni od dnia złożenia wniosku wójt dokonuje weryfikacji wniosków pod względem 

formalnym i merytorycznym oraz ustala, które wnioski kwalifikują się do uzyskania dotacji. 

5. W celu weryfikacji wniosku wójt może upoważnić pracownika do przeprowadzenia wizji                           

w terenie w zakresie występowania wyrobów zawierających azbest na terenie nieruchomości objętej dotacją 

w zakresie zgodności wniosku ze stanem faktycznym. 

6. Wnioski, po stwierdzeniu ich kompletności stanowią podstawę do ubiegania się o dotację ze środków 

budżetu Gminy Brenna. 

7. Wnioski niekompletne lub nieprawidłowo wypełnione, po bezskutecznym wezwaniu do uzupełnienia, 

zostaną odrzucone. 

8. Po weryfikacji wniosków wójt: 

1) tworzy listę wniosków zakwalifikowanych do udzielenia dotacji, zgodnie z datą wpływu wniosku do Urzędu 

Gminy (aż do wyczerpania środków finansowych zarezerwowanych na ten cel w budżecie gminy na dany 

rok budżetowy). Wnioskodawcy, których wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie, którzy nie otrzymali 
dotacji na dany rok budżetowy z powodu wyczerpania środków finansowych zostaną wpisani na listę 

rezerwową, realizowaną w pierwszej kolejności w następnym roku budżetowym. 

2) informuje wnioskodawców o podjętych ustaleniach i sposobie rozpatrzenia ich wniosków; 

3) wnioski z listy rezerwowej utworzonej przed wejściem w życie niniejszego regulaminu zostaną 

uwzględnione pod warunkiem spełnienia aktualnych ustaleń regulaminu. 

9. Kolejność na listach jest zgodna z kolejnością wpływu wniosków o udzielenie dotacji do Urzędu Gminy 

Brenna. 

10. Wnioski o udzielenie dotacji na realizację przedsięwzięcia związanego z usunięciem wyrobów 

azbestowych niezrealizowane w danym roku budżetowym będą realizowane w pierwszej kolejności w roku 

następnym. 

11. W razie nie podpisania umowy o udzielenie dotacji przez wnioskodawcę w terminie 14 dni od 

wyznaczonej daty, z przyczyn leżących po jego stronie, nastąpi odmowa udzielenia dotacji. 

12. Dotacja  udzielana podmiotowi  prowadzącemu  działalność  gospodarczą  (w  związku z nieruchomością,  
na  której  realizowana  będzie  inwestycja)  stanowi  pomoc  de  minimis, a udzielenie  tej  pomocy  następuje  

na  zasadach  określonych  w rozporządzeniu 1407/2013 z 18.12.2013  r.  w sprawie  stosowania  art.  

107 i 108 Traktatu  o funkcjonowaniu  Unii Europejskiej do pomocy de minimis  (Dz. Urz. Unii Europejskiej  L 
352 z 24.12.2013 r. z późn.zm.) i przepisów Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 z 18.12.2013 r. 

w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis 

w sektorze rolnym (Dz. Urz. Unii Europejskiej L 352 z 24.12.2013 r.). 

13. Wnioskodawca dla którego udzielona dotacja będzie stanowić pomoc de minimis dostarcza wraz 

z wnioskiem o udzielenie dotacji: 

1) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis oraz o pomocy de minimis w rolnictwie i w rybołówstwie, 

jakie otrzymał w roku bieżącym, w którym ubiega się o pomoc oraz w dwóch  poprzednich  latach  
podatkowych  lub  oświadczenia  o takiej  pomocy  w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej 

pomocy w tym okresie; 

2) podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rozumieniu rozporządzenia 1407/2013 z 18.12.2013  r.  

w sprawie  stosowania  art.  107 i 108 Traktatu  o funkcjonowaniu  Unii Europejskiej do pomocy de minimis 
(Dz. Urz. Unii Europejskiej  L 352 z 24.12.2013 r. z późn. zm.) zobowiązane są do przedłożenia informacji 

określonych 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.  z 2010  r.  Nr  53,  poz.  
311 z późn.  zm.), natomiast podmioty  ubiegające  się  o pomoc  de  minimis  w rozumieniu  rozporządzenia 

1408/2013 z 18.12.2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii  

Europejskiej  do  pomocy  de  minimis  w sektorze  rolnym  (Dz.  Urz.  UE  L  352 z 24.12.2013 r. z późn. 
zm.) zobowiązane są do przedłożenia informacji określonych 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. z 2010 r. Nr 121, poz. 810). 
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14. Udzielanie pomocy de minimis dla wnioskodawcy jest możliwe, jeżeli wartość tej pomocy brutto łącznie 

z wartością innej pomocy de minimis albo pomocy de minimis w rolnictwie otrzymanej przez przedsiębiorcę 

w okresie bieżącego roku podatkowego i dwóch poprzedzających go lat podatkowych nie przekracza kwoty 
stanowiącej 200 000,00 EUR, a w sektorze transportu drogowego towarów 100 000,00 EUR z zastrzeżeniem 

art. 3 ust. 3 Rozporządzenia Komisji Europejskiej (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie 

zastosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. Unii 

Europejskiej L 352/1 z dnia 24 grudnia 2013 r.). Natomiast udzielanie pomocy de minimis dla wnioskodawcy 
prowadzącego działalność w zakresie podstawowej produkcji produktów rolnych jest możliwe, jeżeli wartość tej 

pomocy brutto łącznie z wartością innej pomocy de minimis albo pomocy de minimis w rolnictwie otrzymanej 

przez przedsiębiorcę w okresie bieżącego roku podatkowego i dwóch poprzedzających go lat podatkowych 
nie przekracza kwoty stanowiącej 20 000,00 EUR zgodnie z Rozporządzeniem Komisji Europejskiej (UE) 

1408/2013 z 18.12.2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii  Europejskiej  do  

pomocy  de  minimis  w sektorze  rolnym  (Dz. Urz. Unii Europejskiej L 352/1 z dnia 24 grudnia 2013 r. z późn. 

zm.). 

§ 5. 1. Podstawę udzielenia dotacji będzie stanowić umowa, spisana pomiędzy Gminą Brenna, 

a wnioskodawcą przed realizacją inwestycji oraz złożenie wniosku o udzielenie dotacji, a następnie po realizacji 

zadania wniosku o wypłacenie dotacji.  

2. Umowa o przyznanie dotacji określa: 

1) szczegółowy opis zadania, w tym cel, na jaki dotacja została przyznana oraz termin jego wykonania, 

2) wysokość dotacji udzielonej podmiotowi wykonującemu zadanie i tryb płatności, 

3) zobowiązanie wnioskodawcy do zwrotu kwoty otrzymanej tytułem dotacji w przypadkach opisanych 

w ust. 3 oraz termin i sposób zwrotu kwoty. 

3. Przyznana tytułem dotacji kwota podlega zwrotowi na zasadach określonych w umowie w wypadku 

wystąpienia okoliczności określonych w art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

(tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z poźn. zm.). 

4. Wójt Gminy Brenna odmawia zawarcia umowy, jeżeli wniosek o udzielenie dotacji nie spełnia wymogów 

określonych w regulaminie, a braków tych nie usunięto w określonym terminie pomimo wezwania. 

§ 6. 1. Po zawarciu umowy o udzielenie dotacji do kosztów związanych z usunięciem materiałów 

azbestowych oraz po realizacji zadania Dotowany składa wniosek o wypłacenie dotacji do kosztów związanych 

z usunięciem wyrobów azbestowych z terenu Gminy Brenna.  

2. Do wniosku o wypłacenie dotacji do kosztów związanych z usunięciem wyrobów azbestowych należy 

dołączyć następujące dokumenty: 

1) kartę przekazania odpadu na uprawnione składowisko lub inny dokument poświadczający właściwy sposób 

zagospodarowania odpadu; 

2) oryginał faktury VAT lub rachunku za demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobu zawierającego azbest 

(lub za transport i unieszkodliwienie wyrobu zawierającego azbest), która po odnotowaniu na niej wysokości 

przyznanej dotacji podlega zwrotowi; 

3) potwierdzenie dokonania zapłaty, w przypadku gdy brak tej informacji na fakturze lub rachunku; 

4) oświadczenie przedsiębiorcy usuwającego wyroby zawierające azbest o prawidłowości wykonania prac oraz 

o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych 

i sanitarnych, zgodnie z § 8 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 
2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów 

zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 71, poz. 649 z późn. zm.), zawierające dodatkowo informację 

o łącznej powierzchni materiałów zawierających azbest usuniętych z obiektów budowlanych 

i przetransportowanych na uprawnione składowisko, 

5) kserokopię zatwierdzonego przez starostę powiatowego zgłoszenia zamiaru robót budowlanych (lub 

informacja o braku obowiązku dokonania takiego zgłoszenia wydana przez starostę powiatowego) - 
w przypadku, gdy przedsięwzięcie obejmuje demontaż, transport i unieszkodliwienie materiałów 

azbestowych, 

6) kolorową dokumentację fotograficzną obiektu, z którego nastąpiło usunięcie wyrobów zawierających azbest. 
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3. W przypadku, gdy do wniosku nie zostanie załączone zgłoszenie zamiaru robót budowlanych (lub 

informacja o braku konieczności dokonania zgłoszenia), o którym mowa w § 6 ust. 2 pkt 5 dofinansowanie 

będzie obejmowało wyłącznie koszty związane z transportem i unieszkodliwieniem materiałów azbestowych. 
Przy czym koszt transportu i unieszkodliwienia powinien wynikać wprost z rachunku lub ze specyfikacji 

załączonej do rachunku. 

4. Nie przedłożenie wniosku o wypłacenie dotacji do kosztów związanych z usunięciem wyrobów 

azbestowych w terminie do 31 października roku, w którym została podpisana umowa skutkuje nie wypłaceniem 

dofinansowania. 

5. Wysokość dofinansowania nie przekroczy kwoty, która zostanie ustalona na podstawie określonej we 

wniosku o udzielenie dotacji ilości materiałów azbestowych oraz wskazanej w karcie przekazania odpadów 
azbestowych, a także w oświadczeniu przedsiębiorcy o wykonaniu prac związanych z demontażem wyrobów 

zawierającyh azbest. Ilość odpadów zawierających azbest powinna być wyrażona w m2.  

6. Wypłata dofinansowania nastąpi przelewem na konto wskazane przez wnioskodawcę,                           

w terminie do 30 dni od daty złożenia wniosku o wypłacenie dofinansowania, wymienionego w ust. 1 oraz 

dokumentów określonych w ust. 2. 

§ 7. 1. Wójt Gminy Brenna lub osoba przez niego upoważniona może dokonać kontroli na terenie 

nieruchomości od momentu złożenia wniosku, w trakcie realizacji zadania i po jego zakończeniu.  

Dotowany jest zobowiązany do udostępnienia na każde wezwanie osób, o których mowa w ust. 1 wszelkiej 

dokumentacji niezbędnej do dokonania kontroli prawidłowości wykonania zadania oraz nieruchomości 

objętej dotacją o której mowa w § 1. 

2. Zakres kontroli o której mowa w ust. 1 w może obejmować: 

1) sprawdzenie przeznaczenia i wykorzystania dotacji, 

2) sprawdzenie zgodności wykonania zadania z umową i niniejszym Regulaminem, 

3) sprawdzenie prawidłowości udokumentowania realizowanego zadania. 

Z czynności kontrolnych sporządza się protokół. 

3. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości na podstawie ustaleń zawartych w protokole z kontroli, 

o którym mowa w ust. 2 oraz po przeanalizowaniu ewentualnych wyjaśnień do protokołu Wójt Gminy Brenna 

ma prawo: 

1) wezwać wnioskodawcę do natychmiastowego usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości, 

2) rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, 

3) żądać zwrotu dotacji.
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Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 154/2020
Wójta Gminy Brenna
z dnia 18.11.2020 r.

FORMULARZ
do uwag i wniosków projektów uchwał poddanych konsultacjom

___________________________________________________________________________

Informacje o zgłaszającym uwagi

IMIĘ I NAZWISKO

NAZWA ORGANIZACJI

ADRES KORESPONDENCYJNY

E-MAIL

TELEFON

FAKS

Zgłaszane uwagi, postulaty, propozycje do projektu uchwały

TREŚĆ UWAGI (propozycja zmian)

UZASADNIENIE UWAGI
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