
UCHWAŁA NR IV/22/15
RADY GMINY STARY LUBOTYŃ

z dnia 26 marca 2015 r.

o zmianie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowych, trybu postępowania w sprawie 
udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania z budżetu Gminy Stary Lubotyń dla spółek wodnych na 

bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r., 
poz. 594 z późn. zm.), art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. 
Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 164 ust. 5a, 5b, 5c i 5d ustawy z dnia 
18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2012 r.,  poz. 145 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIX/108/12 Rady Gminy Stary Lubotyń z 23 sierpnia 2012 r. w sprawie zasad 
udzielania dotacji celowych, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania 
z budżetu Gminy Stary Lubotyń dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych 
(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2012 r. poz. 6159), wprowadza się następujące zmiany:

1) po § 2 ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Łączna kwota dotacji dla wszystkich spółek wodnych działających na terenie gminy nie może 
przekroczyć kwoty 10.000 zł w roku budżetowym.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi 
w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia.

 
Przewodniczący Rady Gminy

Jan Janusz Podbielski
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