PROJEKT
UCHWAŁA NR …………………
RADY GMINY LUBSZA
z dnia ……………………...
w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/219/2021 Rady Gminy Lubsza z dnia 29 kwietnia
2021 roku w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na
dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska realizowanych na
terenie gminy Lubsza polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.
U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), art. 221 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) oraz art. 403 ust. 2, 4 i 5 ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 ze zm.) Rada
Gminy Lubsza uchwala co następuje:
§ 1. W załączniku nr 1 do uchwały nr XXIII/219/2021 Rady Gminy Lubsza z dnia
29 kwietnia 2021 roku w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na
dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska realizowanych na terenie
gminy Lubsza polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków zmienia się treść
§ 6 ust. 2 na: ,, Wniosek o udzielenie dotacji celowej, którego wzór stanowi Załącznik nr l do
regulaminu, składa się do dnia 31 października danego roku kalendarzowego, w którym ma być
przyznane dofinansowanie, bądź też do wyczerpania się limitu środków finansowych
przeznaczonych na ww. cel w uchwale budżetowej”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubsza.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego.

Bogusław Gąsiorowski
Wójt Gminy Lubsza

Uzasadnienie
Wspieranie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków ma na celu rozwiązanie problemu
niewłaściwego pozbywania się ścieków, gdzie budowa zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej jest
ekonomicznie nieuzasadniona lub technicznie niemożliwa.
Uchwała określa w sposób szczegółowy zasady i tryb postępowania w sprawie udzielania oraz
rozliczania dotacji celowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.
Zadanie wpłynie na poprawę stanu środowiska na terenie gminy
Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

