UCHWAŁA NR XXXV/300/22
RADY GMINY BRENNA
z dnia 16 lutego 2022 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/244/21 Rady Gminy Brenna z dnia 19 lipca 2021 r. w sprawie
przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Brenna na realizację
przedsięwzięć związanych z usunięciem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Brenna
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.), art. 403 ust. 2, ust. 4, ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z póżn. zm.),
art. 221 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r.
poz. 305), po przeprowadzeniu konsultacji społecznych zgodnie z uchwałą nr XIX/209/12 Rady Gminy Brenna
z dnia 11 października 2012 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami
Gminy Brenna (Dz. Urz. Woj. Śląsk. z 2012 r. poz. 4223), Rada Gminy Brenna uchwala, co następuje:
§ 1. § 3 ust. 2 załącznika do Uchwały nr XXVII/244/21 Rady Gminy Brenna z dnia 19 lipca 2021 r.
w sprawie przyjęcia regulaminu udzielenia dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Brenna na realizację
przedsięwzięć związanych z usunięciem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Brenna, otrzymuje
brzmienie:
„2. Kwota dofinansowania wynosi 60% kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż:
1) 1600 zł brutto/Mg (tona) w przypadku przedsięwzięcia polegającego na demontażu, transporcie
i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest
2) 1200 zł brutto/Mg (tona) w przypadku przedsięwzięcia
i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest.”.
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§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brenna.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Seweryn Greń
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