UCHWAŁA Nr LXVII/447/18
RADY MIEJSKIEJ W GŁOWNIE
z dnia 26 września 2018 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/287/17 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 26 kwietnia
2017 r. w sprawie uchwalenia zasad udzielania dotacji celowej na realizację przedsięwzięcia
polegającego na „Likwidacji wyrobów zawierających azbest w Gminie Miasta Głowno” oraz
trybu postępowania w sprawie udzielania i rozliczania dotacji
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432) w związku
z art. 400a ust. 1 pkt 8 i 9 oraz art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
środowiska (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 799, poz. 650, poz. 1356, poz. 1564, poz. 1590,
poz. 1592 i poz. 1648) Rada Miejska w Głownie uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XLII/287/17 Rady Miejskiej w Głownie dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie
uchwalenia zasad udzielania dotacji celowej na realizację przedsięwzięcia polegającego na
„Likwidacji wyrobów zawierających azbest w Gminie Miasta Głowno” oraz trybu postępowania
w sprawie udzielania i rozliczania dotacji wprowadza się następujące zmiany:
1) w załączniku nr 1 do uchwały § 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Zakończenie realizacji przedsięwzięcia, o którym mowa w § 2 pkt 2, musi nastąpić
najpóźniej do dnia 30 listopada każdego roku.”;
2) w załączniku nr 1 do uchwały § 10 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Rozliczanie zrealizowanego przedsięwzięcia winno nastąpić w terminie 30 dni od daty
zakończenia, jednak nie później niż do 31 grudnia danego roku kalendarzowego.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głowna.
§ 3. Uchwała podlega opublikowaniu w dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego
i wchodzi w życie po upływie 14 dni od jego ogłoszenia.
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