UCHWAŁA NR III/24/2018
RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY
z dnia 27 grudnia 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy
Juchnowiec Kościelny na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.1) ) i art. 400a ust. 1 pkt 2,
art. 403 ust. 2 i ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2018 r.
poz. 799 z późn. zm.2) ) uchwala się, co następuje:
§ 1. W Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XLII/384/2018 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia
27 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Juchnowiec
Kościelny na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej, wprowadza się
następujące zmiany:
1) § 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 4. 3 Jeżeli nieruchomość posiada więcej niż jednego współwłaściciela to wniosek
o dofinansowanie muszą podpisać współwłaściciele posiadający większość udziałów w nieruchomości
bądź osoba upoważniona przez tę większość współwłaścicieli, przedstawiając stosowne umocowanie.”;
2) § 4 ust. 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 4. 8 Dotacja nie może być przeznaczona na refinansowanie wydatków zapłaconych przed
pozytywnym rozpatrzeniem wniosku i podpisaniem umowy na udzielenie dotacji.”;
3) § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 5. 2. Podstawą wypłaty dotacji jest zawarcie umowy dotacji, o której mowa w § 4 ust. 5 oraz
przedłożenie następujących dokumentów potwierdzających wykonanie przyłącza kanalizacyjnego:
1) imiennego dowodu zakupu materiałów lub ich zakupu z montażem (rachunek lub faktura VAT),
2) potwierdzenia dokonania zapłaty należności za wykonane przyłącze kanalizacyjne,
3) protokołu odbioru końcowego sporządzonego przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu
Kościelnym,
4) umowy na odprowadzanie ścieków zawartej z Zakładem Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu
Kościelnym.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

1) Zm.
2) Zm.

1000 i 1349
z 2009 r. Nr 130, poz. 1070, z 2016 r. poz. 2255, z 2017 r. poz. 1999 oraz z 2018 r. 534 i 650

Id: 1E378018-AAD0-4A7B-A2BF-2534C7B12936. Podpisany

Strona 1

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

Przewodniczący Rady
Joanna Januszewska
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