
 

 

UCHWAŁA NR XLIV/210/2017 

RADY GMINY ORŁY 

z dnia 21 lipca 2017 r. 

w sprawie zmiany regulaminu w sprawie udzielenia dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Orły 

dla spółek wodnych na działania związane z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych na terenie 

Gminy Orły stanowiącym załącznik do uchwały w sprawie zasad udzielania, trybu postepowania 

i sposobu rozliczania dotacji celowej z budżetu gminy Orły udzielanej spółkom wodnym 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. 

poz.446 z późn. zm.) oraz art. 164 ust. 5c ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r. 

poz. 1121), Rada Gminy Orły uchwala co następuje: 

§ 1. W regulaminie w sprawie udzielenia dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Orły dla spółek 

wodnych na działania związane z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych na terenie Gminy Orły 

stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXV/124/16 Rady Gminy Orły z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie 

zasad udzielania, trybu postepowania i sposobu rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Orły udzielanej 

spółkom wodnym (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego poz. 2753) wprowadza się następującą zmianę: 

§ 3. otrzymuje brzmienie: 

„1. Przyznanie pomocy finansowej, o której mowa w § 2 ust. 1 następuje na podstawie pisemnego 

wniosku spółki wodnej złożonego w terminie do 31 sierpnia w roku budżetowym, w którym 

przedsięwzięcie będzie realizowane.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Orły. 

§ 3. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Komunalnej Rady Gminy Orły. 

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

Województwa Podkarpackiego. 

  

 

Przewodniczący  

Rady Gminy Orły 

 

 

mgr Małgorzata Hawro 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 17 sierpnia 2017 r.

Poz. 2834
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