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UCHWAŁA NR XXV/229/2016
RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE
z dnia 28 września 2016 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XV/145/2016 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 stycznia 2016r.
dotyczącej przyjęcia zasad i trybu postępowania przy udzielaniu spółkom wodnym dotacji celowych
z budżetu Gminy Karczew, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 oraz art. 40 i art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) w związku z art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.1)) oraz art. 164 ust. 5c i ust. 7 ustawy z dnia 18 lipca
2001 r. prawo wodne ( Dz. U. z 2015 r., poz. 469 z późn. zm2).), uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XV/145/2016 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 stycznia 2016r. dotyczącej
przyjęcia zasad i trybu postępowania przy udzielaniu spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu Gminy
Karczew, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania wprowadza się następujące
zmiany:
1) § 4 ust. 4, otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„§ 4. § 4 ust. 4. W wyjątkowych przypadkach istnieje możliwość złożenia wniosku po uchwaleniu budżetu,
lecz nie później niż do 15 października roku budżetowego, w którym ma być realizowane zadanie.”;
2) § 7 ust. 2, otrzymuje nowe następujące brzmienie: "§ 7 ust. 2. W celu uzyskania pomocy, o której mowa
w ust. 1 powyżej, do wniosku o przyznanie dotacji należy dołączyć organowi udzielającemu pomocy
zaświadczeń i oświadczeń, o których mowa w art. 37 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r.
o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r., Nr 59, poz. 404 z późn. zm).".
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.
Wiceprzewodniczący Rady:
Rafał Włodzimierz Olszewski

1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz.
379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854,
1890 i poz. 2150 oraz z 2016 r. poz. 195 i 1257
2)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r., poz. 1590, 1642, 2295, z 2016r.
poz. 352 i 1250.

