
UCHWAŁA NR XVII/110/2019
RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE

z dnia 14 listopada 2019 r.

w sprawie zmiany Uchwały nr LIV/375/2018 z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu 
programu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Żarów wykonania podłaczeń budynków do zbiorczej 

sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Żarów.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. 
poz. 506 z późn. zm.), art. 400a ust. 1 pkt 2, art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.  Prawo ochrony 
środowiska (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1396 z poźn. zm.) oraz art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) uchwala się co następuję:

§ 1. W załączniku nr 1 (Regulamin programu dofinansowań ze środków budżetu Gminy Żarów wykonania 
podłączeń budynków do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Żarów) do uchwały  nr 
LIV/375/2018 z dnia 26 lipca 2018 wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 pkt 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„Gmina Żarów przyjmuje do realizacji w roku 2018 – 2022 program mający na celu dofinansowanie 
przedsięwzięć przyczyniających się do poprawy stanu wód powierzchniowych i podziemnych poprzez 
podłączenia budynków do systemu zbiorczej kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Żarów”.

2. § 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„Okres realizacji programu: Program będzie wdrażany w latach 2018 – 2022. Kwalifikowalność wydatków 
rozpoczyna się od 01.08.2018 r”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żarów.

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

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Żarowie

Roman Konieczny
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 400 a ust. 1 pkt 21, art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
do zadań własnych gminy należy finansowanie ochrony środowiska poprzez udzielanie dotacji celowej z budżetu
gminy.

W ostatnich latach Gmina Żarów prowadzi prace nad wykonaniem kolejnych odcinków kanalizacji sanitarnej na
swoim terenie. Pozyskane środki na rozszerzenie dotychczasowego zakresu prac spowodowały, że prace przy
budowie sieci kanalizacyjnej będą realizowane w kolejnych latach.

Biorąc pod uwagę powyższe oraz mając na względzie dobro mieszkańców którzy będą chcieli skorzystać
z dofinansowania na wykonanie podłączeń budynków do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej zasadne jest
przesunięcie realizacji programu do roku 2022.

Sporządził:

Kamil Nieradka

Inspektor ds. funduszy zewnętrznych

i zamówień publicznych
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