
UCHWAŁA NR XIX/114/2016  

RADY POWIATU W PIŃCZOWIE 

z dnia 26 października 2016 roku  

 
w sprawie zmiany w Uchwale Nr XVII/98/2016 Rady Powiatu w Pińczowie  z dnia 21 lipca  
2016 roku w sprawie zmiany załącznika Nr 1 do Uchwały NR XX/127/2012 Rady Powiatu  
w Pińczowie z dnia 19 czerwca 2012 roku w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji 
celowej finansowania lub dofinansowania inwestycji związanych z ochroną środowiska i 
gospodarką wodną ze środków budżetu powiatu stanowiących wpływy z kar i opłat za 
korzystanie  
ze środowiska 
 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 12 i 13  oraz art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca  
1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j.: Dz.U. z 2016 r., poz. 814 z późn. zm.), §10 pkt 16 Statutu 
Powiatu Pińczowskiego (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2015 r., poz. 2695) oraz art. 400a  
ust. 1, art. 403 ust. 1, ust. 3-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska  
(t.j.: Dz.U. z 2016 r., poz. 672  późn. zm.1), art. 127 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku  
o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz., 885 z późn. zm.2), Rada Powiatu uchwala  
co następuje:  
 
§1. W Uchwale Nr XVII/98/2016 Rady Powiatu w Pińczowie  z dnia 21 lipca 2016 roku  
w sprawie zmiany załącznika Nr 1 do Uchwały NR XX/127/2012 Rady Powiatu w Pińczowie  
z dnia 19 czerwca 2012 roku w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowej finansowania 
lub dofinansowania inwestycji związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną ze środków 
budżetu powiatu stanowiących wpływy z kar i opłat za korzystanie ze środowiska  §1 otrzymuje nowe 
brzmienie: 
„§1. W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XX/127/2012 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia  
19 czerwca 2012 roku w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowej finansowania lub 
dofinansowania inwestycji związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną ze środków budżetu 
powiatu stanowiących wpływy z kar i opłat za korzystanie ze środowiska, zmienia się: 

1. §14, który otrzymuje brzmienie: „Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Zarząd 
Powiatu Pińczowskiego”. 

2. §15, który otrzymuje brzmienie: „Informacja o udzieleniu dotacji zostanie przekazana 
pisemnie do Wnioskodawcy”. 

3. §18, który otrzymuje brzmienie: „Przekazanie dotacji celowej na właściwy rachunek 
bankowy określony we wniosku, nastąpi po podpisaniu umowy dotacji”.” 

 
§2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 
 
§3. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Świętokrzyskiego. 
 

Przewodniczący 
Rady Powiatu 

Ireneusz Gołuszka 

                                                           
1 Dz.U. z 2015 r. poz. 478, Dz.U. z 2016 r. poz. 903, Dz.U. z 2016 r. poz. 831. 
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