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UCHWAŁA NR XVII/181/20
RADY MIASTA PUŁAWY
z dnia 27 lutego 2020 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania dotacji celowych ze środków budżetu
Miasta Puławy na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
realizowanych na terenie gminy Miasto Puławy
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.), w z art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31,
32 i 38-42 oraz art. 403 ust. 2, ust. 4 i ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst
jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.), art. 251 i art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), Rada Miasta Puławy uchwala,
co następuje:
§ 1. W załączniku do uchwały Nr XXXVIII/358/17 Rady Miasta Puławy z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie
uchwalenia Regulaminu udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Miasta Puławy na dofinansowanie
zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, realizowanych na terenie gminy Miasto Puławy (Dz.
Urz. Woj. Lub. z 5 czerwca 2017 r. poz. 2543) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„Dotacja na zadania z zakresu ochrony wód może być udzielona w wysokości do 50%
kosztów realizacji zadania, jednak nie więcej niż 5000 zł.”;
2) w § 11 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„Dla zadań polegających na budowie przyłączy do kanalizacji sanitarnej dopuszcza się
uznanie jako kosztu realizacji zadania wydatków poniesionych przed terminem realizacji
zadania, jednak nie wcześniej niż w roku poprzedzającym rok podpisania umowy, o której
mowa w § 17.”;
3) § 15 otrzymuje brzmienie:
„Kompletne i prawidłowo wypełnione wnioski rozpatrywane będą według kolejności
zgłoszeń do Urzędu Miasta Puławy.”;
4) § 19 otrzymuje brzmienie:
„1. Dotacja zostanie przekazana Wnioskodawcy w terminie 14 dni od daty podpisania umowy.
2. Na zadania z zakresu ochrony wód, polegające na budowie przyłączy do kanalizacji sanitarnej,
dotacja zostanie przekazana po zakończeniu realizacji zadania oraz przedłożeniu dokumentów, o których
mowa w § 20. i § 21. Na podstawie pisemnego wniosku o wypłatę dotacji.”;
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5) w § 25 wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„Podmioty, o których mowa w § 24 zobowiązane są dodatkowo przedstawić:”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Puławy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubelskiego.
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