UCHWAŁA NR LI/424/2022
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE
z dnia 30 marca 2022 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub
dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 1, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r. poz. 559), art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. 2021 poz. 305[1]) w związku z art. 400a i 403 ust. 5 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021r.poz. 1973[2]), Rada Miejska w Nowej
Dębie uchwala, co następuje
§ 1. W § 1 Uchwały Nr X/76/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania
dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska
i gospodarki wodnej, zmienionej Uchwałami: Nr XXI/182/2012 z dnia 30 maja 2012 r.,
Nr XX/181/2020 z dnia 24 lutego 2020 r. po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu „1a) wymiany innych
elementów budynku polegającej na odbiorze, transporcie i utylizacji wyrobów zawierających azbest”.
§ 2. W załączniku do uchwały, o której mowa w § 1 dokonuje się następujących zmian:
1) w § 2 ust. 2 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu „1a) wymiana innych elementów budynku
polegająca na odbiorze, transporcie i utylizacji wyrobów zawierających azbest”,
2) § 4 otrzymuje brzmienie: „§ 4. Dotacja do inwestycji, o której mowa w § 2 ust. 2 pkt 1 i 1a
udzielana jest:
1) do 100% kosztów wykonania inwestycji;
2) jeden raz w roku budżetowym”.
§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta i Gminy Nowa Dęba.
§ 4. Nadzór nad wykonaniem niniejszej uchwały sprawuje Komisja Budżetowa i Komisja Gospodarki
Przestrzennej, Inwestycji, Ochrony Środowiska i Rolnictwa.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady
Damian Diektiarenko

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszonej w Dz. U. z 2021 r. poz. 1535, poz. 1773, z 2022 r.
poz. 582, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270.
[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszonej w Dz. U. z 2021 r. poz. 1718, poz. 2269, z 2022 r.
poz. 2127.
[1]
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