
 

 

UCHWAŁA NR XXXIX/387/17 

RADY MIASTA KUTNO 

z dnia 9 maja 2017 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/235/16 Rady Miasta Kutno w sprawie zasad  

udzielania dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji w zakresie podłączeń budynków  

do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie Miasta Kutno  

służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej 

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

z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948; z 2017 r. poz. 730), art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 9 i art. 403 ust. 2, 4, 5 i 6 ustawy 

z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 519), oraz art. 221 ust. 2, 3 i 4 

ustawy z dnia 24 września 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984 i 2260; 

z 2017 r. poz. 60, 191 i 659) Rada Miasta Kutno uchwala, co następuje: 

§ 1. W załączniku do uchwały Nr XXI/235/16 z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie  zasad udzielania dotacji 

celowej na dofinansowanie inwestycji w zakresie podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego 

na terenie Miasta Kutno służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego 

z 2016 r. poz.  1736, 2215 i 5479) wprowadza się następujące zmiany:  

1) § 4 otrzymuje brzmienie: 

„§ 4. Do ubiegania się o dotację uprawione są: 

1) podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych, w szczególności: 

a) osoby fizyczne, 

b) wspólnoty mieszkaniowe, 

c) osoby prawne, 

d) przedsiębiorcy; 

2) jednostki sektora finansów publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.”; 

2) dodaje się § 20a w brzmieniu: 

„§ 20a. Wnioski złożone po wyczerpaniu się środków finansowych przeznaczonych na dotację, w danym 

roku budżetowym, przechodzą automatycznie na rok następny, jako pierwsze w kolejności.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kutno. 
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-

twa Łódzkiego. 

  

 Przewodniczący Rady 

 

 

Grzegorz Chojnacki 
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