
 

 

UCHWAŁA NR XXVIII/415/2013 

RADY MIASTA WISŁA 

z dnia 23 maja 2013 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr VIII/104/2011 Rady Miasta Wisła z dnia 28 czerwca 2011 r.  

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu 

ochrony środowiska i gospodarki wodnej, realizowanych na terenie Gminy Wisła 

Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1  i art. 42 ustawy z dnia 8  marca 1990 roku 

o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), i art. 403 ust. 5  ustawy dnia 

27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. nr 59 poz. 150 z późn.zm.) oraz art.221 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U z 2009r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) 

Rada Miasta Wisła  

uchwala co następuje: 

§ 1. W uchwale nr VIII/104/2011 Rady Miasta Wisła z dnia 28 czerwca 2011 r.(Dz.Urz.Woj.Śląskiego 

z 2011r. nr 180 poz.3404.) w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów 

inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, realizowanych na terenie Gminy Wisła 

wprowadza się następujące zmiany::  

1) w § 5  dodaje się  ustęp 6  w brzmieniu : "6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, spowodowanych 

zdarzeniami losowymi takimi jak pożar, powódź, działanie wiatru itp. w odniesieniu do zadań 

wymienionych w § 3  ust 2  dopuszcza się składanie wniosków o dofinansowania bez naboru oraz bez 

zachowania terminów określonych § 5  w ust 1-5. W takim przypadku o udzieleniu dotacji, jej wartości 

i trybie udzielenia, decyduje Burmistrz Miasta Wisła„.  

2) w § 7  ust 2  otrzymuje brzmienie: "2. Dotacje przyznawane są zgodnie z kolejnością składania wniosków 

(decyduje data wpływu kompletnego wniosku do Urzędu Miejskiego w Wiśle) z zastrzeżeniem § 5  ust 6, 

w miarę posiadanych przez Gminę i zaplanowanych na ten cel środków finansowych". 

§ 2. Do wniosków złożonych przed wejściem w życie niniejszej uchwały, których rozpatrywanie 

nie zakończyło się zawarciem umowy, stosuje się przepisy w brzmieniu wprowadzonym niniejszą uchwałą.  

§ 3. Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Wisła.  
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego.  

  

 

Przewodniczący Rady Miasta 

Wisła 

 

 

Janusz Podżorski 
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