
ZARZĄDZENIE NR  5/2020
WÓJTA GMINY PRZYSTAJŃ

z dnia 13 stycznia 2020 r.

w sprawie powołania komisji do rozpatrywania i oceny wniosków właścicieli nieruchomości o
udzielenie dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy

Przystajń ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach przy udziale Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki

Wodnej w Warszawie w roku 2020

Na podstawie:

1) Zarządzenia nr 4/2020 Wójta Gminy Przystajń z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie Regulaminu
udzielania  dofinansowania  na  usuwanie  wyrobów  zawierających  azbest  z  terenu  gminy
Przystajń  ze  środków  Wojewódzkiego  Funduszu  Ochrony  Środowiska  
i  Gospodarki  Wodnej  w  Katowicach  przy  udziale  Narodowego  Funduszu  Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w roku 2020,

2) art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019, poz. 506 z późn.
zm.),

3) uchwały nr XII.166.2015 Rady Gminy Przystajń z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia
„Programu usuwania azbestu i  wyrobów zawierających azbest  z terenu Gminy Przystajń na lata
2015-2032”,

zarządza się co następuje:

§ 1
Powołuje się komisję do rozpatrywania i oceny wniosków właścicieli nieruchomości o udzielenie
dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Przystajń ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przy udziale
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w składzie:
1) Łukasz Grajcar – przewodniczący komisji
2) Paweł Antczak – członek komisji

§ 2
Regulamin pracy komisji określa załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

                                                                                             Wójt Gminy Przystajń

                                                                                                     Henryk Mach



Załącznik  
do Zarządzenia Nr 5/2020

Wójta Gminy Przystajń 
 z dnia 13 stycznia 2020 r. 

Regulamin pracy komisji powołanej do rozpatrywania i oceny wniosków właścicieli
nieruchomości o udzielenie dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest z

terenu gminy Przystajń ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Katowicach przy udziale Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Warszawie w roku 2020

§ 1.
Komisja jest zespołem pomocniczym Wójta Gminy Przystajń powoływanym do oceny spełniania
przez  właścicieli  nieruchomości  warunków udziału  w  naborze  o  uzyskanie  dofinansowania  do
kosztów usunięcia wyrobów zawierających azbest.

§ 2.
1. Niezwłocznie po zapoznaniu się  Komisji z dokumentacją złożoną przez wnioskodawców w celu
potwierdzenia  spełnienia  stawianych  im  warunków  przewodniczący  Komisji  informuje  Wójta
Gminy Przystajń  o  liczbie  złożonych  kompletnych  wniosków,  podlegających uzupełnieniu  oraz
zamierzonych działaniach.
2.  Jeżeli  Komisja  w  toku  weryfikacji  stwierdzi  iż  dany  wniosek  jest  kompletny  w  części  II
złożonego  wniosku  zaznacza  „wniosek  kompletny,  opiniujemy  pozytywnie”  a  każdy  członek
Komisji potwierdza decyzję złożonym podpisem w wyznaczony miejscu.
3. W przypadku stwierdzenia iż dany wniosek jest błędnie wypełniony bądź niekompletny, Komisja
wzywa pisemnie wnioskodawcę (na adres podany jako korespondencyjny) do uzupełnienia braków
w terminie  7  dni  kalendarzowych od dnia  otrzymania  wezwania  oraz  wprowadza odpowiednią
notatkę w części II wniosku. Egzemplarz wezwania wraz z potwierdzeniem odbioru pozostawia się
w aktach sprawy.
4. W przypadku uzupełnienia przez wnioskodawcę wszystkich braków w wyznaczonym terminie, w
części II złożonego wniosku zaznacza się „wniosek kompletny, opiniujemy pozytywnie” a każdy
członek Komisji potwierdza decyzję złożonym podpisem w wyznaczony miejscu.
5. W  przypadku  nieuzupełnienia  przez  wnioskodawcę  wszystkich  braków  w  wyznaczonym
terminie, w części II złożonego wniosku zaznacza się „wniosek opiniujemy negatywnie” a każdy
członek  Komisji  potwierdza  decyzję  złożonym  podpisem  w  wyznaczony  miejscu.  Komisja
informuje  pisemnie  wnioskodawcę  (na  adres  podany  jako  korespondencyjny)  o  odrzuceniu
wniosku.
6. W przypadku złożenia wniosku po terminie tj. później niż do dnia 6 marca 2020 r., w części II
złożonego  wniosku  zaznacza  się  „wniosek  opiniujemy  negatywnie”  a  każdy  członek  Komisji
potwierdza  decyzję  złożonym  podpisem  w  wyznaczony  miejscu.  Komisja  informuje  pisemnie
wnioskodawcę (na adres podany jako korespondencyjny) o odrzuceniu wniosku.
7. W przypadku wystąpienia sytuacji o których mowa w pkt 5 i 6 wniosek nie podlega dalszej
realizacji.

§ 3.
Po  rozpatrzeniu  przez  Komisję  wszystkich  złożonych  wniosków  przewodniczący  Komisji
niezwłocznie informuje Wójta Gminy Przystajń o wynikach pracy.


