
 

 

UCHWAŁA NR XVII/105/20 

RADY GMINY MARKLOWICE 

z dnia 27 lutego 2020 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/180/17 z dnia 20 grudnia 2017 r. dotyczącej określenia zasad 

i trybu udzielania dotacji dla osób fizycznych ze środków budżetu Gminy na dofinansowanie inwestycji 

z zakresu ochrony środowiska 

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

(Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) i art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz art 403 ust. 2, ust. 4 i ust. 5, oraz 

art. 400a ust. 1, pkt 2 i pkt 21 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1396 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych 

i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r.  poz. 1461) 

Rada Gminy Marklowice                                                                                                                                       

uchwala: 

§ 1. Do uchwały Nr XXXIII/180/17 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania 

dotacji dla osób fizycznych ze środków budżetu Gminy na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu 

ochrony środowiska wprowadza się zmianę polegającą na tym, że w załączniku nr 1 § 3 ust. 2 otrzymuje 

brzmienie: „Realizacja zadania powinna nastąpić po dniu zawarcia umowy z Gminą Marklowice lecz 

nie później niż do 30 kwietnia roku następnego.” 

§ 2. Pozostałych paragrafów uchwały nie zmienia się. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się  Wójtowi Gminy Marklowice. 

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

Województwa Śląskiego. 

  

 
Przewodnicząca Rady Gminy Marklowice 

 

 

mgr Krystyna Klocek 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 6 marca 2020 r.

Poz. 2051
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