
                                              UCHWAŁA NR XV/113/2019 

RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE 

                                               z dnia 26 listopada 2019 roku 
 

w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska  

i gospodarki wodnej oraz sposobu jej rozliczania 

 

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; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, poz. 1696 i poz. 1815) w związku z art. 403 ust. 4 i 5 ustawy z 

dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1396; zm.: Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1403, poz. 1501, poz. 1579, poz. 1680, poz. 1712 i poz. 1815). 

 

Rada Miejska uchwala, co następuje : 

 

§ 1. 

Przyjmuje się regulamin udzielania dotacji celowej na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki 

wodnej stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§2. 

Traci moc uchwała NR V/44/2012 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zasad 

udzielania dotacji celowej na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej. 

 

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Sieraków. 

 

§4. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Wielkopolskiego. 

 

 

      Przewodniczący  
      Rady Miejskiej 

 
      Przemysław Góźdź 

 
 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

 

do uchwały nr XV/113/2019 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 26 listopada 2019 roku w sprawie zasad  

i trybu udzielania dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska  

i gospodarki wodnej oraz sposobu jej rozliczania.  

 

Zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. finansowanie 

przedsięwzięć w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej należy do zadań własnych gminy. 

W związku z potrzebą poprawy jakości i ochrony środowiska przyrodniczego na terenie gminy 

Sieraków, lokalny samorząd wspiera środkami finansowymi inwestycje proekologiczne realizowane przez 

mieszkańców i inne podmioty. Obecnie, wobec występujących problemów i potrzeb w zakresie ochrony 

środowiska, zaproponowano zmiany mające poprawić dostępność do dotacji celowych z przedmiotowego 

zakresu. Samorząd gminy Sieraków zamierza w szczególności wspierać inwestycje polegające m.in. na 

zmniejszeniu emisji zanieczyszczeń powietrza oraz wspieraniu budowy przydomowych oczyszczalni 

ścieków na terenach bez dostępu do systemu kanalizacji sieciowej. Ze względu na dynamiczny rozwój 

różnych technologii wykorzystujących odnawialne źródła energii a także wpływających korzystnie na 

środowisko przyrodnicze samorząd gminy Sieraków zamierza wspierać również inne przedsięwzięcia z 

zakresu ochrony środowiska naturalnego (m.in. instalacje fotowoltaiczne, kolektory słoneczne, pompy 

ciepła i inne).  

Uchwała wraz z załącznikami określa zasady udzielania dotacji celowych, w szczególności rodzaj 

wspieranych inwestycji oraz tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.  

Realizacja niniejszej uchwały jest jednym z ważniejszych działań na rzecz ochrony środowiska na 

terenie gminy Sieraków. 

 

         Burmistrz Gminy 
 
          Witold Maciołek 


