
UCHWAŁA 170/XX/2021 
RADY GMINY SKOROSZYCE 

z dnia 29 stycznia 2021 r. 

w sprawie zmiany Regulaminu udzielania dotacji celowych na zadania służące ochronie zasobów 
wodnych, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 713, zm.: Dz.U. z 2020 r. poz. 1378) oraz  art. 403 ust. 5 w związku  z art. 400a 
ust. 1 pkt 5 ustawy  z dnia  27 kwietnia  2001 r.  Prawo  ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, zm.: 
Dz.U. z 2020 r. poz. 1378, 1565, 2127 i 2338) Rada Gminy Skoroszyce uchwala, co następuje: 

§ 1.  

W Regulaminie udzielania dotacji celowych na dofinansowanie inwestycji  służących ochronie zasobów 
wodnych, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania, stanowiącym 
załącznik do Uchwały Nr XV/137/2020 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 31 lipca 2020 r.  wprowadza się 
następujące zmiany: 

1) w § 8 w ust. 2 pkt 1)  otrzymuje następujące brzmienie: ,, udokumentowane koszty inwestycji - faktury, 
rachunki wystawione na wnioskodawcę po dacie  podpisania umowy;”. 

2) w § 8 w ust. 5 otrzymuje następujące brzmienie: „Dotacje udzielone z budżetu Gminy Skoroszyce 
wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlegają 
zwrotowi do budżetu wraz  z odsetkami w wysokości określonej zgodnie z ustawą  o finansach 
publicznych.”. 

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skoroszyce. 

§ 3.  

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, na tablicy ogłoszeń 
w siedzibie Urzędu Gminy w Skoroszycach oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej 
Urzędu Gminy w Skoroszycach. 

§ 4.  

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Skoroszyce 

 
 

Henryk Sokołowski 
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