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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W LEWINIE BRZESKIM 
z dnia .................... 2020 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie 
kosztów inwestycji z zakresu budowy przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Lewin Brzeski 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2019r. poz. 506, zm. poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696, poz. 1815), art. 400a ust. l pkt 2, pkt 5, pkt 42, 
art. 403 ust. 2-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2019 r. poz. 1396, zm. 
poz.1403, poz. 1495, poz. 1501, poz.1527,  poz. 1579, poz. 1680, poz. 1712, poz. 1815, poz. 2087, poz. 2166 ) 
oraz art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869; z 2018r. 
poz. 2245; z 2019r. poz. 1649) Rada Miejska w Lewinie Brzeskim uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XIX/140/2020 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 24 stycznia 2020 r. 
w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu 
budowy przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Lewin Brzeski , wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:  

„1. Przyznana kwota dotacji podlega zwrotowi na zasadach określonych w ustawie o finansach 
publicznych, a także w przypadku zaprzestania korzystania z przyłącza, na wykonanie którego została 
udzielona dotacja, w terminie przed upływem  5 lat od zakończenia realizacji przyłącza. 

Burmistrz Lewina Brzeskiego może określić w drodze zarządzenia wzory: wniosków, umowy, 
oświadczeń, protokołów odbioru. Wzory te będą obowiązywać Wnioskodawców ubiegających się 
o dotację.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lewina Brzeskiego. 

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

   
Opracował: 
Wydz. BI 

Przedkłada: 
Burmistrz Lewina Brzeskiego 

Id: 51BF269C-3F43-4C42-9AA5-1A309BD71957. Projekt Strona 1



 
Uzasadnienie  

W zwiazku z zawiadomieniem Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 2 marca 2020r. Nr I-4211-7/2-
2/2020 w sprawie toczącego się postępowania nadzorczego  w sprawie uchwały  Nr XIX/140/2020 Rady 
Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji 
celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu budowy przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy 
Lewin Brzeski oraz poźniejszych konsultacji telefonicznych z Kolegiantem RIO w Opolu należało dokonać 
korekty § 6 ust. 1 wyżej wymienionego regulaminu w zakresie zwrotu dotacji.
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