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Rady Gminy Dpiaagńra Górna
: dnia 1-1 |tt-Fletnia IDEE raku

# sprawia smscgńluwych aasad ] trybu udsielania pam-any w [iDij-Th'iilllill

Na pads1aw'u: art. IE ust. 1 ustaw;-r :: dnia [13 marca 1994) raku :: smnarsadais gminnym
[' Ds. L'. Nr. 1-12 : sam r. póżn. sm ] art. 1? ust- ] pkt. 31' 14 i str. 95 ust. 21' 4 ustawy 3 dnia
Il marca EDEN :: a ananasy spalsc-sasgi [ Ds. U. Nr. fur-t pas. 593 s póżn. sm ] w aańąaku : EII'L.
a ust. I i 2 ustawy Z dnia 29 grudnia 2005 r. :: ustanawianiu pmgrantu wislalstnisga „ Pt:-mat:
państwa w sakrssia dażw'iaaia” [. Ds- U. Nr EE]? ?. 1005 r. pas. 2259] Rada Gminy w
Dpinugórsl: Gómtj uchwala cu następuje:

@ 1.

Epaważaia się Kicrawnika Gminnsgu Dsmdka Filmu-:F Spałsasasj w Dpinagńms ata
nasislaaia pam-any w farmie ptr-silka, maaac-„santa pienięsncga na salta]: pnsiłku lub tj.-"amusic't
alba światła:-ania rsmsawcga w pastaci produktów 'qwaśaiawysh aaissiam i ambam taga
pashawianym ss sra-ników własnyah gminy aras dumcji celna-”Ej prsasnaasunaj na
duńnausuwani: sad-ań własnwh gminy na malisaaję pragramu.

51-

W prawadku: gdy dochód na asah-ę w radstnis praskraasa ]Stl'tfs katar-turn duchadawuga
akmślansga w art- 3 1.15L. 1 [J]-:'! 1 i ? ustaw:-= :) pamana; spułccsnaj. Udzielanie pna-rumiana.r w
t's-mu:: pasiłltu ma.'-::: nabywać się na zasadach Eufratu plas: radsinę w asęśai lub calaśai
paniesianyah wydatków-

g.,-s.

Easady swata wyd atkaw paniasianyah na pamana w fal-mia pasiłku alasśla pattisssa tabs-la

Daahńd na osoba : uwsględnianism WE.-'sakaść swratu :twiaduiteń w sal:;tnaśai a-cll
kryterium daahadawsga ?. art- 3 ust- ]. pkt- 1 i duchami w %
E ustawą-' a pafnucy spałaasacj

da 150% _ _ _ nlsadplatais
ud ISD—1?5% . ._ _ _ 25%
mi ITB—EDDIE; _ -. 50%
rms-staj 233% „LDPE



554.

W ucmgńlnie uzasadniunych pmjfjiuadkach Kim?-nik Gmina-aga Haim-dka Pumucy
Spnłecrnej na państw-'ie: art. 104 usł. 4 uatawy :: pafnucy spalam-Enea. mu.-Ł»: wstąpić ud
żądania :.wmtu nadań-[ów poniesiunych na pci-mm w farmie posiłku.

% 5.

PMF-mania pam-my w fan-mic: msiłku, świadcaenla pienięanęgu 1111 Zakup pus-iłku lub
ty"-maści alba świadnzcnia Iran::mvegn w pustaci pmduktńw żymmuścinwych namępuje m1
wniusek minteresnwanegu. rudriców, upickunńw prawnych, rndmicćuw wstępnych,
primum-nika Emjalncgu, dyrektora szkatuły lub innej [zsah]; F3, Egan-dą 05:11:13 Zaintcrcsnwanej.

@ E-

Wykcmanie uchwały FUWiŁL-IH air,; Wójtuwi Gminy.

Ę- ?.

Uchwała wah—::dii w życie z dniem podjęcia.


