
UCHWAŁA NR 116/XVI/16
RADY GMINY POCZESNA

z dnia 28 stycznia 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na częściowe dofinansowanie 
poniesionych rzeczywistych kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych do gminnej sieci kanalizacyjnej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.), w związku z art. 400 a ust. 1 pkt. 2 i 9 , art. 
403 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232
z późn. zm.) oraz art. 250 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U z 2013 r. poz. 885
z późn. zm.),

Rada Gminy Poczesna uchwala:

§ 1. Zmienia się załącznik do uchwały nr 28/IV/15 Rady Gminy Poczesna z dnia 29 stycznia 2015 r.
w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na częściowe dofinansowanie poniesionych rzeczywistych 
kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych do gminnej sieci kanalizacyjnej (Dz. U. Woj. Śląskiego poz. 748
z dnia 11.02.2015 r.) stanowiący Regulamin udzielania dotacji celowych w sposób następujący:

1) § 6 ust. 2 Regulaminu otrzymuje brzmienie: „ Dotacje udzielane będą w danym roku budżetowym do dnia 
20 grudnia, dla kompletnych wniosków złożonych w terminie do 30 listopada danego roku. Wnioski 
złożone po 30 listopada danego roku rozpatrywane będą w następnym roku budżetowym.”

2) § 7 Regulaminu otrzymuje brzmienie: „Dotacja dotyczy inwestycji wykonanych w okresie od
16 listopada 2015 roku do 30 listopada 2016 roku.”

§ 2. Wykonanie uchwały wraz z podaniem jej treści do publicznej wiadomości, powierza się Wójtowi 
Gminy Poczesna.

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

 

Przewodnicząca Rady

mgr inż. Lidia Kaźmierczak
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