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UCHWAŁA Nr 75l5!l2oL4

zARzĄDU PoW|ATU GRU Dz!ĄDzKlEGo

z dnia 2O października 2014 r.

w sprawie ogłoszenia naboru wnlosków na udzielenie spółkom wodnym dotacji celowych
z budżetu Powiatu Grudziądzkiego oraz wysokości kwoty przeznaczonej na realizację
dotacji celowych.

Na podstawie art. 164 ust. 5a-5d i ust,7 ustawy z dnia 18 lipca 200L r. Prawo wodne (Dz, U.

z 2OL2 r. poz. 1,45, 95I i 15].3, z 2Ot3 r. poz. 2'J, i 165 oraz z 201,4 r. poz. 659, 850 i 1_146) oraz

§ r UchwaĘ Nr XXV/25l2O1,4 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 29 września 2Ot4 r.

w sprawie zasad udzielania dotacji celowych spółkom wodnym, trybu postępowania przy udzielaniu
dotacjiisposobu ich rozliczania (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z2OI4 r. poz. 2665)

.Zarząd Powiatu
uchwaIa, co następuje:

§ 1. 1. Ogłasza się nabór wniosków na udzielenie spółkom wodnym dotacji celowych

z budżetu Powiatu Grudziądzkiego z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie wód i urządzeń

wodnych orcz na dofinansowanie inwestycji realizowanych na terenie powiatu
grudziądzkiego w 20].4 roku.

2. Na realizację dotacji celowych, o których mowa w ust. 7, Zarząd Powiatu
Grudziądzkiego przeznacza kwotę 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych).

3. Tryb postępowania przy składaniu wniosków, o których mowa w ust. 1, określa

Uchwala Nr XXV/25 /2Ot4 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 29 września 2O!4 r.

w sprawie zasad udzielania dotacji celowych spółkom wodnym, trybu postępowlia przy

udzielaniu dotacji isposobu ich rozliczania (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom, z2OL4r. poz.266Ś).

4. Wnioski, o których mowa w ust. 1, należyskładać do 3listopadażOt4r.

§ 2. Ogłoszenie zostanie opublikowane na stronie internetowej oraz w Biuletynie
lnformacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Grudziądzu.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Wydziału Ochrony Środowiska,

Leśnictwa, Rolnictwa i Gospodarki Wodnej Starostwa Powiatowego w Grudziądzu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1arząd Powiatu:
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