
 

 

UCHWAŁA NR XXVII/168/2020 

RADY GMINY LIPIE 

z dnia 10 grudnia 2020 r. 

w sprawie zmiany uchwały przyjmującej „Zasady udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Lipie na 

budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Lipie” 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 w związku z art. 7 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 713), art. 403 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 

prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 1219 z późn.zm.) oraz art. 221 ust. 1, ust. 4 ustawy z dnia 

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 869 z późn. zm.) 

Rada Gminy Lipie 

uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale III/26/2018 Rady Gminy Lipie z dnia 27.12.2018 r. w sprawie przyjęcia „Zasad udzielania 

dotacji celowej z budżetu gminy Lipie na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy 

Lipie” zmienionej uchwałą Nr V/40/2019 Rady Gminy Lipie z dnia 29 marca 2019 r. zmienia się: 

1. Załącznik Nr 1, który otrzymuje brzmienie: 

„Wykaz miejscowości przeznaczonych do korzystania z dofinansowania z budżetu gminy Lipie do 

budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Lipie. 

1) Giętkowizna 

2) Grabarze 

3) Troniny 

4) Chałków 

5) Rozalin 

6) Brzózki 

7) Zimnowoda – Karcze 

8) Kleśniska- ul. Stawki , ul. Lasek, ul. Szkolna 

9) Parzymiechy: ul. Stawowa, ul. Chmielna, ul. Zagórze I i II, ul. Głęboka od Nr 1-12, ul. Polna od 

Nr 13-25, ul. Leśna Nr 2 oraz od Nr 14 -22, ul. Kwiatowa 

10) Wapiennik 

11) Natolin 

12) Zbrojewsko”. 
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2. W załączniku do uchwały § 8 ustęp 1, otrzymuje brzmienie: 

"§ 8. 1. Po zrealizowaniu przedsięwzięcia, wnioskodawca nie później niż 3 miesiące od podpisania 

umowy o udzielenie dotacji, składa wniosek o przekazanie dotacji wraz z następującymi załącznikami: 

1) Potwierdzenie przez wykonawcę, kierownika budowy lub inspektora nadzoru wykonania wszystkich robót 

zgodnie za sztuką budowlaną i/albo przedłożenie atestu, certyfikatu lub aprobaty technicznej wskazujących, 

że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi – bezpieczeństwo konstrukcji, 

2) Kopię faktur lub rachunków wraz z oryginałami, potwierdzającymi poniesienie nakładów" 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

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

Województwa Śląskiego. 

   

   

Przewodniczący Rady Gminy Lipie 

 

 

Zbigniew Bystrzykowski 
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