OBWIESZCZENIE NR 1/II/2018
RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE
z dnia 13 grudnia 2018 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie udzielania
dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony
środowiska i gospodarki wodnej
1. Na podstawie art. 16 ust. 3 zdanie pierwsze ustawy z dnia
20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów
prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) ogłasza się w załączniku do
niniejszego obwieszczenia jednolity tekst uchwały Nr 293/XXXI/2017 Rady
Miejskiej w Śremie z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie udzielania dotacji
celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony
środowiska i gospodarki wodnej (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2018 r. poz. 790),
z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:
1) uchwałą Nr 430/XLIV/2018 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 26 kwietnia
2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie udzielania dotacji celowej na
dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska
i gospodarki wodnej (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2018 r. poz. 3862);
2) uchwałą Nr 443/XLV/2018 Rady Miejskiej w Śremie z dnia
7 czerwca 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie udzielania dotacji
celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony
środowiska i gospodarki wodnej (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2018 r.
poz. 4842);
3) uchwałą Nr 474/XLIX/2018 Rady Miejskiej w Śremie z dnia
18 października 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie udzielania dotacji
celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony
środowiska i gospodarki wodnej (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2018 r.
poz. 8126) oraz zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed
dniem 13 grudnia 2018 r.
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2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst
uchwały nie obejmuje:
1) § 2 i 3 uchwały Nr 430/XLIV/2018 Rady Miejskiej w Śremie z dnia
26 kwietnia 2018 r. zmieniającej uchwałę w sprawie udzielania dotacji
celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony
środowiska i gospodarki wodnej (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2018 r.
poz. 3862), które stanowią:
„§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Śremu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.”;
2) § 2 i 3 uchwały Nr 443/XLV/2018 Rady Miejskiej w Śremie z dnia
7 czerwca 2018 r. zmieniającej uchwałę w sprawie udzielania dotacji
celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony
środowiska i gospodarki wodnej (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2018 r.
poz. 4842, które stanowią:
„§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Śremu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.”;
3) § 2 uchwały Nr 474/XLIX/2018 Rady Miejskiej w Śremie z dnia
18 października 2018 r. zmieniającej uchwałę w sprawie udzielania dotacji
celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony
środowiska i gospodarki wodnej (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2018 r.
poz. 8126), które stanowią:
„§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.”.

Przewodnicząca Rady
Katarzyna Sarnowska
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Załącznik do obwieszczenia Nr 1/II/2018
Rady Miejskiej w Śremie
z dnia 13 grudnia 2018 r.

UCHWAŁA NR 293/XXXI/2017
RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE
z dnia 23 marca 2017 r.
w sprawie udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów
inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej
Na podstawie art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.1)) Rada Miejska
uchwala, co następuje:
Rozdział 1.
Zasady udzielania dotacji
§ 1. 1. Dotacja celowa z budżetu gminy Śrem udzielana jest na
dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska
i gospodarki wodnej, realizowanej na terenie gminy Śrem, polegającej na:
1) modernizacji systemu grzewczego związanego z likwidacją, rozumianą
jako trwałe odłączenie od systemu grzewczego, źródła ciepła opalanego
paliwem stałym, niespełniającego wymagań jakościowych szczegółowo
określonych w § 4 i jego zastąpieniu, jednym z niżej wymienionych źródeł
ciepła:
a) kocioł gazowy,
b) kocioł elektryczny lub urządzenie elektryczne będące bezpośrednim
źródłem energii cieplnej,
c) kocioł olejowy,
d) pompa ciepła,
e) kocioł na paliwo stałe spełniający wymagania jakościowe szczegółowo
określone w § 4;
2) montażu w systemie grzewczym źródła wykorzystującego energię
odnawialną np. kolektor słoneczny, pompa ciepła;

1) Zmiany

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2018 r. poz. 650, 1356,
1564, 1590, 1592, 1648 i 1722
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3) montażu mikroinstalacji do produkcji energii elektrycznej, w rozumieniu
ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U.
z 2018 r. poz. 1269 z późn. zm.2));
4) montażu przydomowej oczyszczalni ścieków.
2. Dofinansowana inwestycja musi spełniać następujące kryteria:
1) inwestycje wymienione w ust. 1 pkt 1, 2 i 3 realizowane będą
w istniejącym lokalu lub budynku mieszkalnym. Dopuszcza się montaż
dotowanego urządzenia w obiekcie budowlanym innym niż budynek
mieszkalny lub na wolno stojącej konstrukcji, pod warunkiem, że
urządzenie będzie służyło celom mieszkaniowym;
2) 3) w przypadku realizacji inwestycji, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. e,
wymagane jest pisemne oświadczenie dysponentów sieci ciepłowniczej
i gazowej o braku możliwości podłączenia budynku lub lokalu
mieszkalnego do sieci ciepłowniczej lub gazowej;
3) 4) inwestycja wymieniona w ust. 1 pkt 4 realizowana będzie poza
terenami objętymi systemem kanalizacji zbiorczej, zakończonym
oczyszczalnią ścieków oraz na terenie pozbawionym sieci kanalizacji
sanitarnej, gdy budowa sieci nie jest planowana w ciągu 3 lat od dnia
złożenia wniosku o udzielenie dotacji.
§ 2. Od warunku likwidacji źródła ciepła opalanego paliwem stałym,
o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 można odstąpić w przypadku występowania
kominka bez płaszcza wodnego, niestanowiącego głównego źródła
zaopatrzenia w ciepło.
§ 3. Dotacją objęte są tylko urządzenia, które spełniają wszelkie konieczne
normy i są dopuszczone do użytkowania na terenie Polski.
§ 4. 5) 1. Kotły na paliwo stałe, spełniające łącznie następujące warunki:
1) umożliwiające wyłącznie automatyczne podawanie paliwa, za wyjątkiem
zgazowujących paliwo;
2) Zmiany

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2018 r. poz. 1276, 1544,
1629 i 1669
3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 uchwały Nr 474/XLIX/2018 Rady Miejskiej w Śremie z dnia
18 października 2018 r. zmieniającej uchwałę w sprawie udzielania dotacji celowej na dofinansowanie
kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2018 r.
poz. 8126), która weszła w życie z dniem 7 listopada 2018 r.
4) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 uchwały Nr 443/XLV/2018 Rady Miejskiej w Śremie z dnia
7 czerwca 2018 r. zmieniającej uchwałę w sprawie udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów
inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2018 r. poz. 4842),
która weszła w życie z dniem 28 czerwca 2018 r.
5) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 uchwały Nr 430/XLIV/2018 Rady Miejskiej w Śremie z dnia
26 kwietnia 2018 r. zmieniającej uchwałę w sprawie udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów
inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2018 r. poz. 3862),
która weszła w życie z dniem 22 maja 2018 r.
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2) nieposiadające rusztu awaryjnego oraz elementów umożliwiających jego
zamontowanie;
3) spełniające wymagania klasy 5 lub wyższej według normy PN EN 3035:2012 „Kotły grzewcze – Część 5. Kotły grzewcze na paliwa stałe
z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do
500 kW – Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie” lub normy
równoważnej;
4) zapewniające minimalne poziomy sezonowej efektywności energetycznej
i normy emisji zanieczyszczeń dla sezonowego ogrzewania pomieszczeń,
określonych w ust. 1 załącznika II do rozporządzenia Komisji (UE)
2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do
wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe (Dz. Urz.
UE L.193, str. 100, z 2016 r. L 346, str. 51).
2. Spełnienie
wymagań określonych w pkt 3 i 4 potwierdza się
certyfikatem lub innym dokumentem wydanym przez jednostkę posiadającą
akredytację Polskiego Centrum Akredytacji lub innej jednostki akredytującej
w Europie,
będącej
sygnatariuszem
wielostronnego
porozumienia
o wzajemnym uznawaniu akredytacji.
§ 5. W przypadku, gdy inwestycja jest wykorzystywana w prowadzonej
działalności gospodarczej przez podmiot prowadzący działalność
gospodarczą, w tym w działalności w sektorze rolnym lub w zakresie
rybołówstwa, udzielone dofinansowanie odpowiednio:
1) nie stanowi pomocy publicznej;
2) stanowi pomoc de minimis w rozumieniu rozporządzenia Komisji (UE) nr
1407/2003
z dnia
18 grudnia
2013 r.
w sprawie
stosowania
art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de
minimis (Dz. Urz. UE L Nr 352 z 24.12.2013, s. 1);
3) stanowi pomoc de minimis w rolnictwie w rozumieniu rozporządzenia
Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie
stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do
pomocy
de
minimis
w sektorze
rolnym
(Dz. Urz. UE
L
Nr 352 z 24.12.2013, s. 9);
4) stanowi pomoc de minimis w rybołówstwie w rozumieniu rozporządzenia
Komisji (UE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania
art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de
minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. UE L
Nr 190 z 28.06.2014, s. 45).
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Rozdział 2.
Koszty inwestycji i wysokość dotacji
§ 6. 1. Dofinansowaniem objęta jest inwestycja, której koszty poniesiono
od dnia zawarcia umowy o udzielenie dotacji, pod warunkiem, że nie została
sfinansowana w całości lub w części z innych środków publicznych, co
wymaga pisemnego oświadczenia złożonego przez beneficjenta przy
rozliczeniu dotacji.
2. Kosztami objętymi dotacją są:
1) koszty nabycia i montażu urządzeń oraz osprzętu instalacji wewnętrznej
niezbędnych do realizacji inwestycji;
2) koszty nabycia i montażu wewnętrznej instalacji c.o. i c.w.u.,
a w przypadku, kiedy budynek lub lokal mieszkalny ogrzewany był przy
wykorzystaniu pieców kaflowych również koszty nabycia i montażu
grzejników;
3) koszty nabycia i montażu wkładu kominowego, w przypadku
modernizacji systemu odprowadzania spalin, niezbędnego do
prawidłowego funkcjonowania nowego źródła ogrzewania;
4) wartość podatku i usług (VAT), jeśli beneficjentowi nie przysługuje
prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku
naliczonego lub ubiegania się o zwrot podatku VAT.
§ 7. 1. Wysokość dotacji wynosi:
1) 6) 80% udokumentowanych kosztów, lecz nie więcej niż 5 000,00 zł,
w przypadku
inwestycji,
o których
mowa
w § 1 ust. 1 pkt 1,
z zastrzeżeniem ust. 2 i 3;
2) 30% udokumentowanych kosztów, lecz nie więcej niż 2 500,00 zł,
w przypadku inwestycji, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 2;
3) 30% udokumentowanych kosztów, lecz nie więcej niż 2 000,00 zł,
w przypadku inwestycji, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 3 i 4;
4) (uchylony).
2. 7) (uchylony).

6) W
7) W

brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. a uchwały, o której mowa w odnośniku 4
brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 uchwały, o której mowa w odnośniku 3
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3. 8) W przypadku realizacji inwestycji, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1,
związanych z:
a) likwidacją wspólnego dla dwóch lub więcej lokali lub budynków
mieszkalnych źródła ciepła opalanego paliwem stałym i jego zastąpieniem
odpowiednio dwoma lub więcej źródłami ciepła, indywidualnymi dla
poszczególnych lokali lub budynków mieszkalnych,
b) likwidacją dotychczasowych indywidualnych źródeł ciepła opalanych
paliwem stałym w dwóch lub więcej lokalach lub budynkach mieszkalnych
i zastąpieniem ich jednym, wspólnym dla tych lokali lub budynków
mieszkalnych źródłem ciepła,
c) likwidacją wspólnego dla dwóch lub więcej lokali lub budynków
mieszkalnych źródła ciepła opalanego paliwem stałym i jego zastąpieniem
jednym, wspólnym dla tych lokali lub budynków mieszkalnych źródłem
ciepła,
wysokość dotacji wynosi 80% udokumentowanych kosztów, lecz
nie więcej niż 10 000,00 zł.
Rozdział 3.
Tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji
§ 8. Wnioskodawca ubiegający się o dotację zobowiązany jest do złożenia
kompletnego wniosku o udzielenie dotacji wraz ze wszystkimi wymaganymi
dokumentami.
§ 9. 9) Wniosek o udzielenie dotacji powinien zawierać: imię i nazwisko
lub nazwę wnioskodawcy, jego adres zamieszkania, określenie inwestycji,
planowany termin jej realizacji, wskazanie lokalizacji, rodzaju i tytułu
prawnego do nieruchomości, w której planowana jest inwestycja oraz datę
i podpis wnioskodawcy.
§ 10. 1. Do wniosku o udzielenie dotacji dołącza się:
1) 10) kopię ostatecznego pozwolenia na budowę lub zaświadczenia o braku
podstaw do wniesienia sprzeciwu, wydanego przez właściwy organ
administracji architektoniczno-budowlanej, w przypadku inwestycji,
o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 4;
2) 11) zgodę władającego lokalem/budynkiem mieszkalnym na wykonanie
inwestycji przez wnioskodawcę w przypadku, gdy wnioskodawcą nie jest
władający lokalem/budynkiem mieszkalnym;
8) W

brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. b uchwały, o której mowa w odnośniku 4
brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 uchwały, o której mowa w odnośniku 3
10) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 lit. a uchwały, o której mowa w odnośniku 3
11) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 lit. a uchwały, o której mowa w odnośniku 3
9) W
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3) (uchylony);
4) oświadczenie o prawie do obniżenia kwoty należnego podatku VAT
o kwotę podatku naliczonego lub ubiegania się o zwrot podatku VAT;
5) 12) oświadczenia dysponentów sieci ciepłowniczej i gazowej, o których
mowa w § 1 ust. 2 pkt 2.
2. Do wniosku o udzielenie dotacji złożonego przez podmiot, dla którego
udzielone dofinansowanie stanowi pomoc de minimis albo pomoc de minimis
w rolnictwie lub rybołówstwie, należy dołączyć również dokumenty
i informacje, których zakres określony został w art. 37 ust. 1 i ust. 2 ustawy
z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy
publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 362) oraz w rozporządzeniu Rady Ministrów
z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez
podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53,
poz. 311, z 2013 r. poz. 276 i z 2014 r. poz. 1543) lub w rozporządzeniu Rady
Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez
podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie i rybołówstwie
(Dz. U. z 2010 r. Nr 121, poz. 810).
3. (uchylony).
§ 11. 13) Wnioski o udzielenie dotacji wraz z wymaganymi załącznikami
składa się do Burmistrza Śremu (ul. Plac 20 Października 1, 63-100 Śrem)
przez cały rok.
§ 11a. 14) W przypadku ubiegania się o dotację celową z budżetu gminy
Śrem na dofinansowanie kosztów inwestycji, o których mowa w § 7 ust. 3,
należy złożyć jeden wniosek o udzielenie dotacji.
§ 12. (uchylony).
§ 13. Wnioski o udzielenie dotacji należy składać przed realizacją
inwestycji, w szczególności przed zakupem i montażem dotowanych
urządzeń, a w przypadku inwestycji, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 przed
likwidacją źródła ciepła.
§ 14. W przypadku stwierdzenia braków formalnych we wniosku
o udzielenie dotacji, Burmistrz Śremu wzywa wnioskodawcę do ich usunięcia
w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż siedem dni, pod rygorem
pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

12) W

brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 lit. b uchwały, o której mowa w odnośniku 3
brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 5 uchwały, o której mowa w odnośniku 3
14) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 uchwały, o której mowa w odnośniku 4
13) W
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§ 15. Po sprawdzeniu poprawności i kompletności wniosku Burmistrz
Śremu w terminie 21 dni zawiera z wnioskodawcą umowę o udzieleniu
dotacji.
§ 16. O odmowie udzielenia
wnioskodawcę na piśmie.

dotacji

Burmistrz

Śremu

informuje

§ 17. Rozpatrywanie wniosków odbywa się w kolejności złożenia wniosku
z kompletem wymaganych dokumentów, do momentu wyczerpania się
środków przeznaczonych na ten cel w budżecie gminy.
§ 18. Wnioski, które nie zostaną zrealizowane w danym roku budżetowym
z powodu wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel, zostaną
rozpatrzone w pierwszej kolejności w kolejnym roku budżetowym.
Rozdział 4.
Sposób rozliczania dotacji
§ 19. 1. Beneficjent zobowiązany jest w terminie określonym w umowie,
z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 do:
1) zrealizowania dotowanej inwestycji;
2) przedłożenia Burmistrzowi Śremu rozliczenia, obejmującego zestawienie
faktur VAT/rachunków dokumentujących koszty inwestycji;
3) przedłożenia dowodu potwierdzającego dokonanie zapłaty za fakturę
VAT/rachunek;
4) przedłożenia oświadczenia, o którym mowa w § 6 ust. 1;
5) przedłożenia oryginału i kopii protokołu odbioru realizowanej inwestycji,
dokonanego przez osobę posiadającą odpowiednie w tym zakresie
uprawnienia;
6) (uchylony).
2. W
przypadku
zrealizowania
inwestycji,
o której
mowa
w § 1 ust. 1 pkt 1, w zależności od rodzaju nowego źródła ciepła, dodatkowo
należy przedłożyć:
1) oryginał i kopię opinii kominiarskiej potwierdzającej prawidłowość
podłączenia źródła ciepła do przewodu kominowego;
2) oryginał i kopię protokołu próby szczelności instalacji gazowej po
wymianie źródła ciepła;
3) 15) (uchylony);
4) kopię dokumentu, o którym mowa w § 4.
15) W

brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 6 uchwały, o której mowa w odnośniku 3
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3. W
przypadku
zrealizowania
inwestycji,
w § 1 ust. 1 pkt 4, dodatkowo należy przedłożyć:

o której

mowa

1) oświadczenie beneficjenta o zlikwidowaniu lub trwałym odłączeniu
dotychczasowego urządzenia służącego do gromadzenia ścieków - dla
budynków wyposażonych w szczelny, bezodpływowy zbiornik;
2) kopię certyfikatu lub aprobaty technicznej wykazujące, że zapewniono
zgodność z kryteriami technicznymi - bezpieczeństwo konstrukcji
i użytkowymi - odpowiednie warunki higieniczne, zdrowotne i ochrony
środowiska (ważne w dniu zakupu oczyszczalni).
§ 20. 1. Dokumenty finansowe muszą być przedstawione w postaci
oryginałów oraz kopii (po 1 egzemplarzu).
2. Dokumentem finansowym jest faktura VAT lub rachunek wystawiony
na beneficjenta.
§ 21. 1. Burmistrz Śremu po złożeniu rozliczenia przez beneficjenta:
1) sprawdza poprawność i kompletność rozliczenia;
2) na oryginale faktury VAT/rachunku pozostawia adnotację o udzielonej
dotacji;
3) zwraca beneficjentowi oryginały przedłożonych dokumentów;
4) wypłaca przyznaną dotację w terminie określonym w umowie.
2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przedłożonym przez
beneficjenta rozliczeniu i nieusunięciu ich w wyznaczonym terminie lub
niezrealizowania inwestycji zgodnie z warunkami określonymi w umowie,
Burmistrz Śremu odmawia wypłaty dotacji, informując o tym beneficjenta na
piśmie.
Rozdział 5.
Postanowienia końcowe
§ 22. Traci moc uchwała Nr 83/VIII/2015 Rady Miejskiej w Śremie z dnia
11 czerwca 2015 r. w sprawie zasad udzielania oraz trybu postępowania
i sposobu rozliczania dotacji celowych z budżetu gminy Śrem na
dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska
i gospodarki wodnej (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2016 r. poz. 5758).
§ 23. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Śremu.
§ 24. Uchwała obowiązuje do dnia 31 grudnia 2020 r.
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§ 25. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicząca Rady
(-) Katarzyna Sarnowska

Przewodnicząca Rady
Katarzyna Sarnowska
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