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Poz. 6946
UCHWAŁA NR XLVII.255.2017
RADY GMINY ŚLEMIEŃ
z dnia 30 listopada 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XLIII.228.2017 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 20 lipca 2017 roku
w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów usuwania wyrobów
zawierających azbest z terenu gminy Ślemień
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 i 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 403 ust. 2, ust. 4 i ust. 5, w związku z art. 400a ust. 1
pkt 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)
Rada Gminy w Ślemieniu uchwala:
§ 1. Dokonuje się następującej zmiany w załączniku do uchwały nr XLIII.228.2017 Rady Gminy
w Ślemieniu z dnia 20 lipca 2017 roku w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów
usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Ślemień:
- § 3. ust. 4 załącznika do uchwały otrzymuje następującą treść:
„4. Przedsiębiorca wraz z wnioskiem o udzielenie dotacji przedkłada zaświadczenia, oświadczenia
oraz informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis, o których mowa w art. 37 ust. 1 ustawy
z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity
Dz. U. z 2016 r. poz. 1808 z późn. zm.). Informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minims
przedstawiane są na Formularzu informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie
informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. nr 53,
poz. 311).”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ślemień.
§ 3. Uchwała w wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Śląskiego
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