
Projekt

z dnia  12 marca 2019 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA RYBNIKA

z dnia .................... 2019 r.

w sprawie zmian w Regulaminie udzielania dofinansowania na unieszkodliwianie odpadów zawierających 
azbest na terenie Miasta Rybnika w ramach projektu pn. „Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest 

na terenie Miasta Rybnika” dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej V Ochrona środowiska i efektywne 

wykorzystanie zasobów, Działanie 5.2 Gospodarka odpadami, Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami 
RIT Subregionu Zachodniego (typ 2. projektu Kompleksowe unieszkodliwianie odpadów zawierających 

azbest) - formuła grantowa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2018 r., poz. 994 ze zm.) i art. 400a ust. 1 pkt 8 oraz art. 403 ust. 4-6 ustawy 
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 799 ze. zm.),

na wniosek Prezydenta Miasta Rybnika, po zaopiniowaniu przez Komisję Gospodarki Komunalnej

Rada Miasta Rybnika

uchwala:

§ 1. W Regulaminie udzielania dofinansowania na unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest na terenie 
Miasta Rybnika w ramach projektu pn. „Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest na terenie Miasta 
Rybnika” dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 
2014-2020, Osi priorytetowej V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, Działanie 5.2 
Gospodarka odpadami, Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami RIT Subregionu Zachodniego (typ 2. projektu 
Kompleksowe unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest) - formuła grantowa, przyjętym uchwałą Nr 
45/IV/2019 Rady Miasta Rybnika z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie udzielania dofinansowania  na 
unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest na terenie Miasta Rybnika w ramach projektu pn. 
„Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Miasta Rybnika” (Dz. Urz. Woj.  Śląskiego z 2019 r. 
poz. 998) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. ust. 7 otrzymuje brzmienie: „7. Gminie/Grantodawcy – oznacza to Gminę Rybnik;”

2) § 1. ust. 18 otrzymuje brzmienie: „18. Kosztach  kwalifikowanych - oznacza to wydatki związane z: 
1) demontażem, transportem, unieszkodliwianiem Wyrobów budowlanych zawierających azbest, 
2) przywróceniem pokrycia dachowego i/lub elewacji sprzed demontażu
z wykorzystaniem fabrycznie nowych materiałów budowlanych niezawierających azbestu,
3) transportem oraz unieszkodliwianiem Wyrobów budowlanych zawierających azbest
z Nieruchomości.”

3) dodaje się § 1. ust. 19 w brzmieniu: „19. Ustawie o finansach publicznych - oznacza ustawę z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych.”

4) § 2. ust. 7 otrzymuje brzmienie: „7. Dopuszcza się  możliwość wprowadzania zmian do Regulaminu w trybie 
przewidzianym dla jego wprowadzenia. Informacja o zmianach podawana będzie do wiadomości  na stronie 
internetowej www.rybnik.eu   oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.”

5) § 7. ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. W przypadku gdy środki przeznaczone na realizację grantu będą 
wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, z naruszeniem procedur obowiązujących przy ich wykorzystaniu, 
pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi przez Grantobiorcę na zasadach 
określonych w ustawie o finansach publicznych.”
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6) § 8. ust. 8 otrzymuje brzmienie: „8. Grantobiorca w okresie trwałości Projektu nie może zmienić sposobu 
użytkowania Obiektu objętego Projektem poprzez rozpoczęcie działalności gospodarczej w tym Obiekcie.”

§ 2. Pozostałe zapisy Regulaminu nie ulegają zmianie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rybnika.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego.
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