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UCHWAŁA NR XL/271/2014
RADY POWIATU KRAPKOWICKIEGO
z dnia 30 stycznia 2014 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XI/69/2011 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 25 października 2011 r.
w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji ze środków budżetu powiatu pochodzących
z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych
za przekroczenie lub naruszenie wymogów korzystania ze środowiska
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r.
poz. 595 z późn. zm.) w związku z art. 400a ust. 1 pkt 21 i 22 oraz art. 403 ust. 4 pkt 1 lit. a, ust. 5 i 6 ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.), Rada
Powiatu uchwala, co następuje:
§ 1. W Uchwale Nr XI/69/2011 Rady Powiatu krapkowickiego z dnia 25 października 2011 r. w sprawie zasad
i trybu udzielania dotacji ze środków budżetu powiatu pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze
środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenie lub naruszenie wymogów korzystania ze środowiska w § 5 dodaje się:
1) ust. 9 o brzmieniu:
„9. Zastrzega się prawo do wstrzymania naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej w danym roku budżetowym z powodu braku środków w budżecie na dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska.”;
2) ust. 10 o brzmieniu:
„10. W przypadku wyczerpania środków w danym roku, wnioski pozytywnie zweryfikowane formalnie finansowane mogą być w roku następnym w miarę posiadanych środków.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 3.1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie po upływnie 14 dni od dnia ogłoszenia.
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