
Zarządzenie Nr 379/2014 
Wójta Gminy Sieroszewice 

z dnia 28 kwietnia 2014 roku 
 
 

w sprawie powołania Zespołu do oceny i rozliczania wniosków o uzyskanie dotacji celowej na 
dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków na obszarze gminy Sieroszewice 
 
 Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym               
(Dz. U z 2013 r. poz. 594 ze zm.) w związku z Uchwałą Nr XXXV/245/2014 Rady Gminy 
Sieroszewice z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji 
celowej na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków na obszarze gminy 
Sieroszewice ( Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2014 r. poz. 1935) zarządzam co następuje: 
 
§1. Powołuję Zespół w składzie: 
       1) Jerzy Kucharski – przewodniczący 
       2) Roman Sodolski – członek 
       3) Marian Walczak – członek 
 
§2. Zadaniem Zespołu jest dokonanie oceny wniosków oraz rozliczenie dotacji z budżetu gminy 
na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na obszarze gminy 
Sieroszewice. 
 
§3. Upoważnia się Zespół do przeprowadzenia kontroli w toku realizacji budowy przydomowej 
oczyszczalni ścieków oraz po jego zakończeniu. 
 
§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
  



Uzasadnienie 
do Zarządzenie Nr 379/2014 

z dnia 28 kwietnia 2014r. 
 
w sprawie powołania Zespołu do oceny i rozliczenia wniosków o uzyskanie dotacji celowej 
na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków na obszarze gminy 
Sieroszewice. 
 
 
 Udzielenie dotacji celowej na przedsięwzięcie związane z ochroną wód umożliwia art. 
403 ust. 5 pkt. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. poz. 1232 ze zm.). Systemy 
indywidualnego oczyszczania ścieków stosuję się w celu zapewnienia ochrony wód przed 
zanieczyszczeniem w miejscach, gdzie budowa systemów kanalizacji zbiorczej nie 
przyniosłaby korzyści dla środowiska lub powoływałaby nadmierne koszty. 
W związku z podjętą uchwałą Nr XXXV/245/2014 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 11 marca 
2014 roku Wójt Gminy Sieroszewice  powołuję Zespół do oceny i rozliczenia wniosków o 
uzyskanie dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków 
na obszarze gminy Sieroszewice. 
 


