
UCHWAŁA NR XXXII/209/2016
RADY MIASTA BRZEZINY

z dnia 24 listopada 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/64/2012 Rady Miasta Brzeziny z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie 
określenia zasad udzielania dotacji celowej na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Likwidacji 

wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Miasto Brzeziny” oraz trybu postępowania w sprawie 
udzielania dotacji  i sposobu jej rozliczania

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( 
Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i poz. 1579), art 400a ust. 1 pkt 8 i 9, art. 403 ust. 2, ust. 4 i ust. 5 ustawy z dnia 27 
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672, poz. 831, poz. 903, poz. 1250 i poz. 
1427) oraz art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 
poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 
532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 
1854, poz. 1890 i poz. 2150 oraz z 2016 r. poz. 195, poz. 1257 i poz. 1454) Rada Miasta Brzeziny uchwala, co 
następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały Nr XXII/64/2012 Rady Miasta Brzeziny z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie 
określenia zasad udzielania dotacji celowej na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Likwidacji 
wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Miasto Brzeziny” oraz trybu postępowania w sprawie 
udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 2939) § 4 ust. 4 otrzymuje 
brzmienie:

„4. Wnioski o dofinansowanie w formie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 
inwestycji, o których mowa w ust. 3, przyjmowane będą w trybie ciągłym”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Brzeziny.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Łódzkiego.

 

Przewodniczący Rady

Tadeusz Barucki
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