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UCHWAŁA NR XV/98/2011
RADY POWIATU W MYSZKOWIE

z dnia 30 sierpnia 2011 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/71/2011 określającej „Zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu 
Myszkowskiego na finansowanie kosztów zadań i inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki 

wodnej oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczenia” 

Na podstawie art.4 ust. 1 pkt 12, 13, 14, 16 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 18, 21-25, 29, 31, 32, 38-42 art. 403 
ust. 1, ust. 3-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.u. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 
z późn. zm.), Rada Powiatu uchwala co następuje: 

§ 1. Zmienia się treść załącznika Nr 1 do Uchwały Nr IX/71/2011 z dnia 15 czerwca 2011 roku w sprawie 
określenia „Zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Myszkowskiego na finansowanie kosztów zadań 
i inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz trybu postępowania w sprawie udzielania 
dotacji i sposobów jej rozliczenia”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie powierza się Zarządowi Powiatu w Myszkowie. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego. 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/98/2011

Rady Powiatu w Myszkowie

z dnia 30 sierpnia 2011 r.

Zalacznik1.pdf

Zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Myszkowskiego na finansowanie kosztów zadań 
i inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz trybu postępowania w sprawie 

udzielania dotacji i sposobu jej rozliczenia 

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/98/2011

Rady Powiatu w Myszkowie

z dnia 30 sierpnia 2011 r.

Zalacznik2.pdf
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Przewodniczący Rady Powiatu 

Marian Szczerbak
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