
 

 

UCHWAŁA NR XLII/327/2017 

RADY MIEJSKIEJ W PYSKOWICACH 

z dnia 21 grudnia 2017 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr V/37/11 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie 

zasad przyznawania dotacji na inwestycje związane z ochroną środowiska, obejmujących w szczególności 

kryteria wyboru inwestycji do finansowania lub dofinansowania, tryb postępowania w sprawie 

udzielenia dotacji i sposób jej rozliczania 

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 r. 

o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.), art. 400a ust. 1 pkt. 21 i 22 oraz 

art. 403 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 519 

z późn. zm.), na wniosek Burmistrza Miasta uchwala się, co następuje: 

§ 1. W załączniku do uchwały Nr V/37/11 Rady Miejskiej w Pyskowicach z 23 lutego 2011 r. w sprawie 

zasad przyznawania dotacji na inwestycje związane z ochroną środowiska, obejmujących w szczególności 

kryteria wyboru inwestycji do finansowania lub dofinansowania, tryb postępowania w sprawie udzielenia 

dotacji i sposób jej rozliczania (Dz. Urz. Woj. Śląs. z 2011 r. Nr 69, poz. 1208), zmienionej uchwałą  

nr XLI/327/2014 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały  

Nr V/37/11 Rady Miejskiej w Pyskowicach z 23 lutego 2011 r. w sprawie zasad przyznawania dotacji na 

inwestycje związane z ochroną środowiska, obejmujących w szczególności kryteria wyboru inwestycji do 

finansowania lub dofinansowania, tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposób jej rozliczania  

(Dz. Urz. Woj. Śląs. z 2014 r., poz. 1894) wprowadza się następujące zmiany: 

w § 2 ust. 2 słowa "31 sierpnia każdego roku" zastępuje się słowami "31 grudnia 2017 roku". 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pyskowice. 

§ 3. Uchwała zostaje podana do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na tablicach ogłoszeń 

w siedzibie Urzędu Miejskiego oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.bip.pyskowice.pl. 

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

Województwa Śląskiego. 

  

  

 
Przewodnicząca Rady 

 

 

mgr inż. Jolanta Drozd 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 29 grudnia 2017 r.

Poz. 7445
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