Załącznik do uchwały Nr XXXIX/439/2013
Rady Gminy Lubicz
z dnia 24 lipca 2013 r.
Zasady i tryb postępowania przy udzielaniu dotacji celowej osobom fizycznym
i wspólnotom mieszkaniowym nie prowadzącym działalności gospodarczej na realizację
zadań w zakresie demontażu, transportu i unieszkodliwiania materiałów zawierających
azbest pochodzący z obiektów budowlanych położonych na terenie Gminy Lubicz oraz
sposobu jej rozliczania.
§ 1. 1. Dotację celową na realizację zadań w zakresie demontażu, transportu
i unieszkodliwiania materiałów zawierających azbest mogą uzyskać osoby fizyczne oraz
wspólnoty mieszkaniowe realizujące usuwanie i utylizację materiałów zawierających azbest
z obiektów mieszkalnych i inwentarskich położonych na terenie Gminy Lubicz.
2. Wnioski złożone do Urzędu Gminy i nie rozpatrzone przed dniem wejścia
w życie uchwały podlegają rozpatrzeniu zgodnie z niniejszą uchwałą.
3. Wnioskodawca jest zobowiązany do złożenia w Urzędzie Gminy wniosku
o przyznanie dotacji wraz z fakturą VAT wystawioną przez profesjonalną firmę świadczącą
usługi określone w §3 ust.2, która potwierdza wykonanie przez Wnioskodawcę nakładów
kwalifikowanych określonych w § 3 ust.2.
4. Wnioski kompletne, po dokonaniu oceny formalnej, rozpatrywane będą według
kolejności ich złożenia.
§ 2. 1.Przyznanie dotacji jest uzależnione od możliwości finansowych Gminy,
wypłacane będzie w jednej transzy, do czasu wyczerpania przeznaczonych na ten cel środków
w budżecie na dany rok.
2.Wypłata kwoty dofinansowania będzie dokonywana na rachunek bankowy
podmiotu, któremu przyznano dofinansowanie lub na rachunek bankowy wskazany we
wniosku albo na żądanie Wnioskodawcy gotówką w kasie Banku Spółdzielczego na terenie
gminy.
§ 3. 1.Dofinansowanie przyznane będzie do 50 % refundacji poniesionych kosztów
kwalifikowanych potwierdzonych rachunkami, jednak nie więcej niż 3000 zł.
2.Do nakładów kwalifikowanych podlegających dofinansowaniu ze środków
budżetu zalicza się :
1) koszty zdjęcia z dachów materiałów zawierających azbest,
2) koszty transportu materiałów zawierających azbest do miejsca ich utylizacji,
3) koszty utylizacji materiałów zawierających azbest .
§4. 1.Do oceny wniosków Wójt Gminy powołuje komisję, dokonującą sprawdzenia
prawidłowości i kompletności złożonego wniosku oraz opiniującą przyznanie dotacji.
§5. 1. Spełnienie wszystkich wymogów zawartych w § 3 ust.2 będzie podstawą do
zawarcia umowy określonej w art.250 ustawy o finansach publicznych pomiędzy Wójtem
Gminy Lubicz, a osobą ubiegającą się o dotację.
§ 6. 1. Sposób wykorzystania dotacji podlega kontroli Wójta Gminy, który upoważni
pracowników urzędu do prowadzenia kontroli wykorzystania dotacji.
2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości Beneficjenci, którzy otrzymali
dofinansowanie będą zobowiązani do zwrotu dotacji wraz z odsetkami w wysokości
określonej jak dla zaległości podatkowych liczonymi od dnia udzielenia pomocy.

