
 

 

UCHWAŁA NR XVI/524/19 

RADY MIASTA KROSNA 

z dnia 30 grudnia 2019 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Miasto 

Krosno na dofinansowanie budowy altan śmietnikowych 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.), art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 

o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2019 r., poz. 511 z późn. zm.), art. 400a ust. 1 pkt 8, art. 403 ust. 1, 

ust. 4 pkt 1 lit. b, lit. c i lit. d, ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 

z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu 

aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1461), 

uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XIV/453/19 Rady Miasta Krosna z dnia 29 listopada 2019 r w sprawie zasad udzielania 

dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Miasto Krosno na dofinansowanie budowy altan śmietnikowych, 

w § 4 dodaje się ustęp 5, który otrzymuje brzmienie: 

„5.1. Wnioskodawca zobowiązany jest do rozliczenia dotacji do dnia 31 grudnia danego roku 

budżetowego. 

5.2. Do rozliczenia wnioskodawca zobowiązany jest złożyć komplet kopii następujących 

dokumentów: 

1) dokument potwierdzający posiadanie tytułu prawnego, 

2) rachunki lub faktury VAT wystawione na wnioskodawcę, które potwierdzają koszty poniesione 

przez wnioskodawcę na realizacje przedsięwzięcia, 

3) projekt budowlany altany śmietnikowej podpisany przez osobę uprawnioną do projektowania  wraz 

z  projektem zagospodarowania terenu na, którym była prowadzona inwestycja zatwierdzony przez 

osobę posiadającą uprawnienia architektoniczne, 

4) dokumenty wynikające ze stosunków własnościowych, reprezentacji, inne dokumenty, o których 

mowa w uchwale, w tym dokumenty dotyczące pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.”. 

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i wchodzi 

w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.  
 

 Przewodniczący Rady Miasta 

Krosna 
 

 

Zbigniew Kubit 
 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 2 stycznia 2020 r.
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