
Uchwała Nr XXIV/170/2013 
Rady Gminy Kołaczkowo 

z dnia 24 maja 2013 r. 
 
w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/76/2012 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 7 lutego 2012 r. 
w sprawie: określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej ze środków budżetu 
gminy Kołaczkowo na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie przydomowych 
oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kołaczkowo. 
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz  art. 403 ust. 2-6 ustawy z dnia 
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.)  
 
Rada Gminy Kołaczkowo uchwala, co następuje: 
 
§ 1. W uchwale Nr XIII/76/2012 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie: 
określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej ze środków budżetu gminy 
Kołaczkowo na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie przydomowych 
oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kołaczkowo wprowadza się następujące zmiany: 
 

1) §1 ust 3 otrzymuje nowe brzmienie: 
 

„Dotacja celowa będzie udzielana podmiotom niezaliczonym do sektora finansów 
publicznych oraz jednostkom sektora finansów publicznych będących gminnymi 
lub powiatowymi osobami prawnymi.” 
 

2) §3 ust 5 otrzymuje nowe brzmienie: 
 

„Wnioski o dotację składa się w Urzędzie Gminy w Kołaczkowie do dnia 30 września 
danego roku, w którym ma zostać udzielona dotacja.” 
 

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kołaczkowo. 
 
§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego.  
 
       
  



 
UZASADNIENIE 

do Uchwała Nr XXIV/170/2013 
Rady Gminy Kołaczkowo 

z dnia 24 maja 2013 r. 
 

w sprawie: zmiany uchwały Nr XIII/76/2012 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 7 lutego 2012 r. 
w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej ze środków budżetu gminy 
Kołaczkowo na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie przydomowych 
oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kołaczkowo. 

 
 

Zgodnie ze zmianą przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska od dnia 1 stycznia 
2011 r. Gmina może udzielać dotacji celowej na finansowanie ochrony środowiska 
i gospodarki wodnej na rzecz podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych 
tj. na rzecz osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych, osób prawnych, przedsiębiorców. 
Zasady udzielania dotacji celowej, a w szczególności kryteria wyboru inwestycji oraz tryb 
postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposób jej rozliczenia określa rada gminy 
w drodze uchwały.  

Wprowadzone zmiany mają na celu dostosowanie zapisów do regulacji prawnych 
oraz usprawnienie rozpatrywania wniosków. 

Przedsięwzięcie to zmierza do poprawy środowiska przez montowanie 
przydomowych oczyszczalni ścieków, które zapewnią oczyszczanie ścieków bytowych 
w stopniu umożliwiającym odprowadzenie ich do gleby lub wody zgodnie z obowiązującymi 
przepisami.  

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 
 
 


