
UCHWAŁA NR XV/164/19
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH

z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie przyjęcia zmian do regulaminu udzielania dotacji celowej projektu grantowego pn.: 
„Zakup i montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii w Czerwionce-

Leszczynach” ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa za pośrednictwem budżetu Gminy 
i Miasta Czerwionka-Leszczyny na zadanie polegające na instalacji odnawialnych źródeł energii ze 

środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, w ramach osi 

priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka 
niskoemisyjna, Działania 4.1 Odnawialne źródła energii, Poddziałania 4.1.3 Odnawialne źródła 

energii – konkurs, stanowiącego załącznik  do uchwały nr XII/129/19 Rady Miejskiej w Czerwionce-
Leszczynach z dnia 18 października 2019 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.           
z 2019r., poz. 506 ze zm.) w związku z art. 400 a ust.1 pkt 21 oraz art. 403 ust. 2, 4 i 5 ustawy z dnia 
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 1396 ze zm.), w celu 
ograniczenia emisji zanieczyszczeń oraz ograniczenia emisji innych substancji stanowiących 
o przekroczeniu standardów jakości powietrza na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Rada Miejska w Czerwionce-Leszczynach
uchwala, co następuje:

§ 1. 

W regulaminie udzielania dotacji w projekcie grantowym pn.: „Zakup i montaż urządzeń 
wykorzystujących odnawialne źródła energii w Czerwionce-Leszczynach” stanowiącym załącznik do 
uchwały nr XII/129/19 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 18 października 2019 r. 
wprowadza się następujące zmiany:

w § 4 ust. 1 i 2 otrzymują nowe następujące brzmienie:

1. Mieszkańcy, którzy chcą wziąć udział w Projekcie są zobowiązani złożyć wniosek wraz 
z oświadczeniami wg wzoru określonego w załączniku nr 1, dokument potwierdzający prawo własności 
budynku wskazanego we wniosku oraz w przypadku współwłasności zgodę pozostałych współwłaścicieli 
na udział w Projekcie wg wzoru określonego w załączniku nr 3.

2. Wnioskodawca zobowiązany jest dostarczyć uproszczony audyt sporządzony zgodnie z zasadami 
określonymi w załączniku nr 2.

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Bernard Strzoda
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