
 

 

UCHWAŁA NR XVII/104/2020 

RADY MIEJSKIEJ W JUTROSINIE 

z dnia 20 lutego 2020 r. 

w sprawie: zmiany zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie części kosztów budowy 

przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Jutrosin 

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

z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.), art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 

(t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1396 z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. 

o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz.362 z późn. zm.) - 

Rada Miejska w Jutrosinie uchwala, co następuje:  

§ 1. W uchwale Nr XXXIV/165/2018 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 15 lutego 2018 roku w sprawie 

zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie części kosztów budowy przydomowych oczyszczalni 

ścieków na terenie Gminy Jutrosin, wprowadza się zmiany: 

1. § 3 pkt 1 otrzymuje następujące brzmienie: Wnioskodawca może uzyskać dofinansowanie 

przedsięwzięcia w wysokości 50% udokumentowanych wydatków w kwocie brutto (określonych na podstawie 

przedłożonych faktur VAT lub rachunków), lecz nie więcej niż 4.000 zł brutto (słownie: cztery tysiące złotych 

00/100 brutto). 

2. § 16 otrzymuje następujące brzmienie:   Wnioski o udzielenie dofinansowania w danym roku będą 

przyjmowane w terminie od 15 marca do wyczerpania środków finansowych zaplanowanych na ten cel 

w uchwale budżetowej. W przypadku większej ilości wniosków ich realizacja nastąpi w roku następnym. 

3. § 23 pkt 1 otrzymuje następujące brzmienie: oryginał imiennej faktury VAT lub rachunku określającego 

koszt zadania z potwierdzeniem zapłaty. 

4. w § 23 dodaje się punkt 4, który otrzymuje następujące brzmienie: mapę z inwentaryzacji 

powykonawczej. 

§ 2. Załącznik nr 1, o którym mowa w § 5 uchwały Nr XXXIV/165/2018 Rady Miejskiej w Jutrosinie 

z dnia 15 lutego 2018 roku w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie części kosztów 

budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Jutrosin otrzymuje nowe brzmienie i stanowi 

załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin. 
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego. 

  

 

Wiceprzewodnicząca  Rady 

Miejskiej 

 

(-) Mirosława Antkowiak 
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