
 

 

UCHWAŁA NR XLV.351.2018 

RADY MIEJSKIEJ W JELCZU - LASKOWICACH 

z dnia 23 marca 2018 r. 

w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej nr XLIII.323.2018 z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie 

określenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu gminy Jelcz-Laskowice pochodzących 

ze źródeł zewnętrznych na dofinansowanie przedsięwzięć służących ochronie powietrza 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 

r. poz. 1875) art. 400a ust. 1 pkt 21 oraz  art. 403 ust. 2- 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 

środowiska (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 519) oraz art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) Rada Miejska w Jelczu-Laskowicach uchwala  

co następuje: 

§ 1. 1. W „Regulaminie określającym zasady i tryb udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy 

Jelcz-Laskowice pochodzących ze źródeł zewnętrznych, na dofinansowanie przedsięwzięć służących ochronie 

powietrza, związanych z trwałą likwidacją ogrzewania opartego na paliwie stałym lub biomasie na terenie 

Gminy Jelcz-Laskowice" stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej nr XLIII.323.2018  

z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu gminy 

Jelcz-Laskowice pochodzących ze źródeł zewnętrznych na dofinansowanie przedsięwzięć służących ochronie 

powietrza wprowadza się następujące zmiany: 

- w § 18 wyrazy „załącznik nr 5 do regulaminu” zastępuje się wyrazami „załącznik nr 6 do regulaminu”; 

- w § 19 ust. 2 skreśla się wyrazy: „stanowiącej załącznik nr 5 do niniejszego regulaminu o udzielenie 

dotacji”; 

- w § 19 ust. 3 wyrazy „załączniki nr 6” zastępuje się wyrazami „załącznik nr 7”. 

2. Uchyla się: 

- „załącznik 5 do Regulaminu przyjętego uchwałą nr XLIII.323.2018 z dnia 26 stycznia 2018 r. – Wzór 

umowy”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jelcza-Laskowic. 

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

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej: 

B. Bejda 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 3 kwietnia 2018 r.

Poz. 1639
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