
 

 

UCHWAŁA NR VI/22/2015 

RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY 

z dnia 27 lutego 2015 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu gminy dotacji na dofinansowanie 

budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 594, poz. 645, poz. 1318, Dz. U. z 2014 poz. 379, poz. 1072), art. 403 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 

2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, poz. 1238, z 2014 r. poz. 40, poz. 47, poz. 457, 

poz. 1101, poz. 1146, poz. 822, Dz. U. z 2015 r. poz. 122, poz. 151) oraz art. 221 ust. 1 i 4 ustawy z dnia  

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, Dz. U z 2014 r. 

poz. 379, poz. 911, poz. 1146, Dz. U. z 2015 r. poz. 1626, poz. 1877) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W załączniku do uchwały nr XXXI/348/2013 Rady Gminy z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie 

określenia zasad udzielania z budżetu gminy dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni 

ścieków na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny wprowadza się zmianę, w której § 3 ust. 1 otrzymuje 

brzmienie: 

„§ 3. 1. Wnioskujący na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków może uzyskać dotację w wysokości 

75% udokumentowanych poniesionych kosztów brutto, ale nie więcej niż 6.000,00 zł (słownie: sześć 

tysiące złotych).”. 

§ 2. W załączniku nr 2 do Regulaminu udzielenia z budżetu gminy dotacji na dofinansowanie budowy 

przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny stanowiącego załącznik  

do uchwały nr XXXI/348/2013 Rady Gminy z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie określenia zasad udzielania 

z budżetu gminy dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy 

Juchnowiec Kościelny wprowadza się zmianę, w której § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„§ 2. § 2 ust. 2 Gmina pokryje poniesione przez Dotowanego wydatki w wysokości 75% jednak  

nie więcej niż 6.000,00 zł brutto (słownie: sześć tysiące złotych brutto), zgodnie z § 1 ust. 3 niniejszej 

umowy.”. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

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

Podlaskiego. 

Przewodniczący Rady 

Joanna Januszewska 

 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 10 marca 2015 r.

Poz. 711
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