
ZARZĄDZENIE NR 0050.88.2021

BURMISTRZA WYRZYSKA

z dnia  8 czerwca  2021 roku

w sprawie  ogłoszenia  terminu  składania  wniosków  o  udzielenie  spółkom wodnym dotacji 

na bieżące utrzymanie i konserwację urządzeń melioracji wodnych

Na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 

z  2020 r.,  poz.  713  z  późn.  zm.)  oraz  §  3  Uchwały  Nr  XXXV/310/2021  Rady  Miejskiej 

w Wyrzysku z dnia  29 kwietnia 2021  roku  w sprawie zasad i trybu postępowania o udzielenie 

spółkom wodnym dotacji   z budżetu Gminy Wyrzysk i  sposobu jej  rozliczania (Dz. Urz. Woj. 

Wlkp. z 2021 r., poz. 3922)  zarządza się, co następuje:

§ 1. 1.Ogłasza się  termin do dnia  8 lipca 2021 roku  na składanie wniosków o  dotację 

celową  z  budżetu  Gminy  Wyrzysk  na  bieżące  utrzymanie  i  konserwację  urządzeń  melioracji 

wodnych.

2. Wnioski, o których mowa w ust. 1, należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik 

nr 1 do uchwały określonej w podstawie prawnej niniejszego zarządzenia.

3.  Wnioski, o których mowa w ust. 1, należy składać w Urzędzie Miejskim w Wyrzysku 

korzystając:

a)  ze skrzynki podawczej umieszczonej przed budynkiem Urzędu Miejskiego   w Wyrzysku przy 

ul. Bydgoskiej 29 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu Miejskiego;

b)  bądź  przesłać drogą pocztową na adres Urzędu Miejskiego w Wyrzysku ul. Bydgoska 29, 89-

300 Wyrzysk, pocztą elektroniczną e:mail urzad@wyrzysk.pl lub na skrzynkę ePUAP. 

W  przypadku  złożenia  wniosku  „drogą  pocztową”,  przyjmuje  się,  iż  wniosek  został  złożony 

w terminie,  gdy zostanie  doręczony najpóźniej  w dniu  8  lipca  2021 roku  w godzinach  pracy 

Urzędu. 

§   2. Ogłoszenie o możliwości złożenia wniosków o przyznanie dotacji celowej  zamieszcza 

się  Biuletynie  Informacji  Publicznej  Urzędu  Miejskiego  w Wyrzysku  oraz  na  tablicy  ogłoszeń 

Urzędu Miejskiego w Wyrzysku.

§  3.  Wykonanie  zarządzenia  powierza  się  Kierownikowi  Referatu  Gospodarki 

Nieruchomościami, Rolnictwa i Leśnictwa. 

§    4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.
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