
 

 

UCHWAŁA NR 100/XII/19 

RADY GMINY POCZESNA 

z dnia 19 listopada 2019 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr 90/XI/19 Rady Gminy Poczesna z dnia 24 października 2019 roku 

w sprawie zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Poczesna na dofinansowanie budowy studni 

wierconych w 2019 roku 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) w związku z art. 400a ust. 1 pkt. 5 oraz art. 403 ust. 4 

i ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. 2019 r poz. 1396 z późn. zm.) 

RADA GMINY POCZESNA uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr 90/XI/19 Rady Gminy Poczesna z dnia 24 października 2019 r. w sprawie zasad 

udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Poczesna na dofinansowanie budowy studni wierconych  

w 2019 roku (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2019 r. poz. 7064) wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 2 uchwały otrzymuje brzmienie: "Wysokość środków przeznaczonych na dofinansowanie zostanie 

określona w budżecie na 2019 rok". 

2) w § 8 skreśla się ust. 6. 

3) § 9 ust. 6 uchwały otrzymuje brzmienie: "6. Wypłata dotacji na rzecz Wnioskodawcy następuje w terminie 

określonym w umowie o dotację, po dokonaniu sprawdzenia wykonania zadania dotyczącego inwestycji 

związanej z budową studni wierconych przez pracowników Urzędu Gminy Poczesna. Z przeprowadzonych 

czynności zostanie sporządzony protokół. Wypłata dotacji następuje nie później niż do dnia 31 grudnia 

2019 roku na wskazany rachunek bankowy lub w kasie Urzędu Gminy Poczesna". 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poczesna. 

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

Województwa Śląskiego. 

  

 
Przewodnicząca Rady 

 

 

mgr Iwona Choła 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 21 listopada 2019 r.

Poz. 7810
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